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RESUMO 
 

 

 

 Esta dissetação abordou a questão do Patrimônio Cultural, relacionado à 
cidade de Florianópolis-SC, enfocando a atuação do governo municipal. As questões 
que orientaram a pesquisa procuraram analisar o surgimento e desdobramentos 
relacionados ao campo do Patrimônio Cultural de Florianópolis, considerando 
objetivos, atitudes tomadas, motivações, procurando entender a relação simbólica 
estabelecida com a cidade de Florianópolis, com experiências anteriores e a tensão 
exercida pelas expectativas de futuro vislumbradas com relação a cidade. Essas 
questões procuraram entender como a sociedade florianopolitana buscou, através 
de suas instituições governamentais, lidar e perpetuar elementos de um passado 
que julgava simbolizá-la. Foi abordado o período que compreendeu os anos de 1974 
a 2008, época em que surgiram e progressivamente se expandiram as ações e 
instituições do governo municipal. A pesquisa utilizou principalmente documentos 
produzidos pelos arquivos administrativos de órgãos ligados ao patrimônio cultural 
em Florianópolis, além dos processos de projetos de lei de sua Câmara Municipal. 
Foram abordados acontecimentos singulares e a trajetória de criação de instituições, 
ambos relacionados às questões do Patrimônio Cultural de Florianópolis. A pesquisa 
evidenciou as particularidades da trajetória de atuação do campo do patrimônio 
cultural florianopolitano, além do fato de ocorrer uma progressiva expansão de seu 
universo de atuação e interesse, numa relação com o regime de historicidade 
vigente. 
 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Governo municipal, Instituições  



8 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 This dissertation concerned the matter of the Cultural Patrimony related to the 
Florianópolis city (SC) focusing municipal administration performance. The questions 
which guide the study search to analyze the upsurge concerned to the field of 
Cultural Patrimony of Florianópolis looking at goals, taken attitudes, motivations, 
searching to comprehend the symbolic relationship established to the Florianópolis 
city, with previous experiences, and the tension performed due to the expectations of 
an outstanding future involving the Florianópolis city. Such questions search to 
comprehend how the Florianopolitana society sought through its governmental 
institutions to deal and perpetuate elements of a past which judged to symbolize it. 
The period between 1974 and 2008 was taken into consideration, the time in which 
the actions and institutions of the government appeared and expanded. The research 
utilised mainly documents produced by the administrative archives of the organs 
connected to the Florianópolis Cultural Patrimony, along with the law project 
processes from its Municipal Chamber. Singular happenings and the trajectory of 
institutions creation were assessed, both concerning the Florianópolis Cultural 
Patrimony. The study highlighted the particularities of the field mentioned, and 
occurring within a progressive expansion of its universe of performance and interest, 
in a relationship with the today history regime.                        
 
 
Keywords:Cultural Patrimony, Municipal government, Institutions. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 O tema do Patrimônio Cultural é uma questão que assumiu a partir da 

segunda metade do século XX uma progressiva complexidade, resultante de 

mudanças na forma como a sociedade visualiza e lida com o passado e seus 

vestígios nos diferentes períodos. 

 A questão do Patrimônio Cultural proporciona uma multiplicidade de 

abordagens e problematizações, sendo que nesta dissertação foi realizada a opção 

de analisá-la na sua ligação com as ações governamentais. Essa perspectiva ainda 

enfoca as iniciativas do governo municipal da cidade de Florianópolis. 

 O interesse pelo tema surgiu da busca em entender as implicações de um 

processo que vinha progressivamente constituindo órgãos, normas e acervos em 

nome da construção e perpetuação de símbolos que representassem uma cidade. 

Na qualidade de participante desse processo, como servidor municipal1, atuando 

num arquivo histórico, fui uma das peças de parte desse processo, razão pela qual 

acabei sendo presa de indagações muitas das quais levaram às questões que 

orientaram a presente pesquisa. 

As questões que orientaram esta pesquisa envolvem saber como teve início, 

em termos governamentais municipais, esse processo de patrimonialização que se 

estende e ainda se desdobra no tempo presente. Quais foram os instrumentos 

utilizados? Quem eram os personagens mais evidentes na cena governamental 

durante os primeiros desdobramentos e nos que foram se seguindo? Quais foram os 

objetivos, as atitudes tomadas e suas motivações nos diferentes momentos da 

trajetória de progressiva criação de novas instituições e instrumentos legais? Além 

                                                 
1 Atuo como administrador e historiador, desde o ano de 2004, no Arquivo Histórico do Município de 

Florianópolis. 
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disso, buscar entender qual a relação simbólica que se procurava estabelecer com a 

cidade de Florianópolis, se as ações desenvolvidas eram tributárias de que tipo de 

espaço de experiências anteriores (de construção urbana, de ativismos culturais, de 

percepções sobre o Patrimônio Cultural, etc) e se também eram, e como eram, 

tencionados por um horizonte de expectativas de futuro para a cidade no seu 

processo de construção urbana material e simbólica. Acima de tudo, procurar 

entender como a sociedade florianopolitana procurou, através de um instrumento 

como sua máquina governamental, lidar com os vestígios de um passado que 

julgava simbolizá-la e sendo por isso dignos de um esforço para sua perpetuação. 

Tratou-se de um esforço pela patrimonialização de bens que iria progressivamente 

se estendendo de edificações, para documentos, artefatos, personagens humanos, 

espaços, formas de conviver e se comportar.  

 O recorte temporal da pesquisa privilegiou o período compreendido entre os 

anos de 1974 e 2008. O motivo deste recorte deveu-se ao fato de no ano de 1974 

terem ocorrido as primeiras iniciativas no âmbito do poder público municipal para 

realizar uma ação efetiva sobre o patrimônio cultural da cidade. 

Foi em 1974 que ocorreu a criação da primeira legislação municipal 

relacionada à proteção do patrimônio cultural, além do início da atuação da 

Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do 

Município – COTESPHAN, primeira entidade vinculada ao governo do município a 

se ocupar especificamente do patrimônio cultural.  

O ano de 1974 também é significativo devido ao episódio da demolição do 

Miramar, o antigo trapiche municipal inaugurado em 19282 e localizado junto à Praça 

XV de Novembro. O evento, ocorrido em meio a um processo de mudança urbana 

que levou à reformulação da tradicional ligação da cidade com o mar, permitiu 

evidenciar diversas questões. Elas estão ligadas não só a experiências passadas e 

expectativas futuras, como à forma de atuação no campo do patrimônio, e às 

diferentes perspectivas que envolviam essa atuação sobre os bens que seriam ou 

não dignos de proteção. 

O recorte de pesquisa se desdobrou até o ano de 2008 tendo em vista as 

novas questões que foram sendo progressivamente apresentadas com relação ao 

Patrimônio Cultural até o tempo presente. As preocupações atuais levaram inclusive 
                                                 
2 VEIGA, E. V. Florianópolis: Memória Urbana. Florianópolis: Editora da UFSC e Fundação Franklin 

Cascaes, 1993. 
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a criação neste ano de uma legislação municipal com o propósito de lidar 

especificamente com o Patrimônio Imaterial de Florianópolis. As iniciativas com 

relação a este aspecto específico do Patrimônio Cultural também são recentes nas 

demais esferas de atuação do poder público, sendo que os instrumentos legais dos 

níveis federal datam do ano 20003 e estadual do ano de 20044. O Patrimônio 

Cultural de Florianópolis representa, em suma, um tema ainda inconcluso e em 

pleno desdobramento. 

 Por outro lado, os novos desdobramentos apresentados no ano de 2008 pela 

questão do Patrimônio Cultural em Florianópolis demonstram o quanto ela encontra-

se viva no cotidiano da cidade, a ponto de levar a demandar novas atitudes de sua 

máquina governamental. Essa preocupação pela atuação vem se estendendo a uma 

gama cada vez maior de elementos que simbolizem a cidade a ponto de buscar a 

sua própria essência, ou alma.  

O Patrimônio Cultural também possibilita formas de entender melhor a relação 

estabelecida pela sociedade florianopolitana com o seu passado, ou pelo menos os 

vestígios dele. Trata-se de uma relação que acabou levando inclusive a diferentes 

formas de construir seu espaço físico urbano, onde o tombamento5 de edificações e 

a criação de áreas especiais de proteção influenciaram o desenho de regiões 

inteiras da cidade, modelando o seu corpo visível. 

 Por outro lado, a questão do Patrimônio evidencia a relação com a da 

Memória. Essa relação ocorre na medida em que envolve aquilo que se pode 

chamar, usando os termos de Pierre Nora, de “lugares de memória”, ou seja “[...] 

lugares onde a memória se cristaliza e se refugia [...]”6. A existência de semelhantes 

lugares envolve a elaboração de acervos documentais, de objetos, datas 

comemorativas, monumentos, mas também, no entendimento desta pesquisa, 

construções como personagens, espaços de convivência, além de práticas culturais 

tidas como intangíveis, imateriais, que guardam determinadas construções 
                                                 
3 Decreto Federal nº 3.551 de 04/08/2000. 
4 Decreto Estadual nº 2.504 de 29/09/2004. 
5 O instituto do tombamento é uma questão controvertida dentro do campo do patrimônio na medida 

em que estabelece algumas limitações ao exercício da propriedade sobre um bem. Trata-se do 
estabelecimento de limitações, que variam no seu grau em função da classificação do bem, mas 
que buscam manter sua conformação física, ou do entorno no qual está inserido, tidos como de 
relevância cultural. Não há forçosamente a perda da propriedade sobre ele como muitas vezes é 
entendido pelo senso comum, o que frequentemente leva a controvérsias, como foi analisado no 
transcorrer desta dissertação. A perda, ou transferência compulsória de propriedade, somente 
ocorre no processo de desapropriação, o qual não é obrigatório no processo de tombamento.  

6 NORA, P. Entre Memória e História. Projeto História. São Paulo, PUC/SP (10), dez. 1993, p.7-28. 
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identitárias.  Esse processo se dá tanto no cotidiano da sociedade como por meio da 

ação da máquina governamental do município, recorte que foi objeto desta 

dissertação.  

 O tema do Patrimônio, no que envolve a atuação do governo municipal, 

também assume importância na medida em que aborda a ação do Estado que mais 

próxima se encontra do cotidiano do cidadão, de suas demandas e influências. Esse 

tema já havia tido uma primeira aproximação do autor desta dissertação no seu 

trabalho de conclusão do curso de graduação em História da Universidade Federal 

de Santa Catarina7. O trabalho abordou a trajetória de formação do Arquivo Histórico 

e da Casa da Memória do Município de Florianópolis, instituições que surgiram com 

a proposta de lidar com outras dimensões do patrimônio, que não estariam sendo 

contempladas de forma satisfatória até então pelo poder público.  

Por outro lado, a análise específica da atuação do poder público municipal no 

patrimônio cultural, havia contado até então somente com o trabalho de Betina 

Adams que, na sua dissertação de mestrado8 e posterior livro9, abordou a gestão da 

preservação do patrimônio cultural de Florianópolis. Apesar de minucioso e fornecer 

importantes subsídios para o tema, o trabalho privilegiou a abordagem do patrimônio 

edificado, deixando margem para uma análise dos outros aspectos que foram sendo 

progressivamente abordados pelo governo municipal, o que se buscou fazer na 

presente dissertação.  

 Já a opção por construir o texto da dissertação através da abordagem de uma 

série de eventos, da criação de instituições e instrumentos legais10, representou a 

busca em evidenciar as questões investigadas utilizando da urgência, do caráter 

incisivo, presente nestas ações e acontecimentos. O conjunto destacado pela 

                                                 
7 RICHTER, F. A. Constituindo Lugares de Memória: Arquivo Histórico e Casa da Memória do 

Município de Florianópolis. 2006. 60 f. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de História) – 
Curso de História , Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2006.  

8 ADAMS, B. O patrimônio de Florianópolis : trajetória da gestão para sua preservação. 
Florianópolis, 2001. 218 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2001. 

9 ADAMS, B. Preservação urbana: gestão e resgate de uma história ; patrimônio de Florianópolis. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002. 

10 Como a demolição do trapiche Miramar, a tentativa de anular o tombamento do prédio do Santa 
Catarina Country Club, a busca em tombar o Senadinho, também chamado de Café Ponto Chic, o 
incêndio no Mercado Público municipal, a criação da Fundação Frankln Cascaes, do Arquivo 
Histórico do Município, da Casa da Memória, a promulgação de leis que envolviam a figura do 
manezinho e atuação no Patrimônio Imaterial de Florianópolis, 
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pesquisa está diretamente ligado ao tema do Patrimônio Cultural florianopolitano, 

permitindo problematizar o seu campo, o regime de historicidade vigente, além de se 

aproximar da compreensão sobre o espaço de experiência e do horizonte de 

expectativa que nele intervém.  

 Por sua vez, estes últimos conceitos apresentados evidenciam as abordagens 

teóricas que orientaram a presente dissertação. O conceito de campo utilizado é o 

proposto por Pierre Bourdieu. O autor assinala ser o campo um universo composto 

de agentes e instituições que produzem, reproduzem ou difundem, segundo leis 

sociais específicas, um dado conteúdo cultural presente em um determinado 

contexto social11.  

Todo o campo, conforme aponta Pierre Bourdieu, é um espaço que contém 

forças, as quais estão em luta para transformá-lo ou conservá-lo. Os agentes criam 

esse espaço, sendo que ele existe pelos agentes e pelas relações objetivas 

estabelecidas entre os agentes que ali se encontram. A estrutura das relações 

objetivas entre os agentes determina o que eles podem ou não fazer, ou seja, a 

posição que ocupam nessa estrutura é que determina ou orienta, pelo menos 

negativamente, suas tomadas de posição12.   

 O conceito de campo de Pierre Bourdieu foi utilizado pelo autor para abordar 

questões ligadas à literatura, à arte, ao âmbito jurídico e à ciência, os quais seriam 

campos situados em um universo entre o contexto e o texto de uma determinada 

produção cultural (literatura, ciência, etc), sendo que nestes campos estão inseridos 

seus agentes e instituições produtoras.13 Esse conceito foi utilizado na dissertação 

para abordar a progressiva constituição do universo que envolveu agentes e 

instituições relacionados ao patrimônio cultural florianopolitano, procurando 

compreender e analisar parte de suas leis sociais, suas lutas e as relações objetivas 

estabelecidas entre eles. 

Por sua vez, o conceito de regime de Historicidade que subsidiou as análises 

desta dissertação é aquele proposto por François Hartog. Para o autor, regime de 

historicidade 

 

                                                 
11 BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São 

Paulo: Editora UNESP, 2004, p.20. 
12 Ibid, p.23. 
13 Ibid, p.20. 
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em uma acepção restrita, é como uma sociedade trata seu passado. Em uma 
acepção ampla, regime de historicidade serviria para designar “a modalidade 
de consciência de si de uma comunidade humana”. Como, para retomar os 
termos de Lévi-Strauss, ela “reage” a um “grau de historicidade” idêntico para 
todas as sociedades. Mais precisamente, a noção devia poder fornecer um 
instrumento para comparar tipos de histórias diferentes, mas também e 
mesmo antes, eu acrescentaria agora, para iluminar modos de relação ao 
tempo: formas da experiência do tempo, aqui e lá, hoje e ontem. Maneiras de 
ser no tempo.14 

  

 O conceito proposto por François Hartog foi utilizado nesta dissertação como 

forma de buscar abordar as diversas percepções sociais existentes na trajetória de 

atuações do poder público do município sobre a questão do patrimônio cultural. Essa 

atuação foi constantemente tributária não só das percepções sociais dos agentes 

inseridos na própria máquina pública, quanto das demandas da sociedade que, em 

tese, essa máquina representaria, ou buscaria servir. 

 Por outro lado, François Hartog chama a atenção para o fato de o quanto o 

século XX nas suas últimas décadas  

 

deu extensão maior à categoria do presente: um presente massivo, invasor, 
onipresente, que não tem outro horizonte além dele mesmo, fabricando 
cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem necessidade. Um 
presente já passado antes de ter completamente chegado.15 

 

 Essa característica estaria diretamente relacionada ao momento atual, pois 

como observa François Hartog 

 

Se o patrimônio é doravante o que define o que nós somos hoje, o movimento 
de patrimonialização, este imperativo, tomado ele mesmo na aura do dever 
da memória permanecerá um traço distinto do momento que nós vivemos ou 
acabamos de viver: uma certa relação ao presente e uma manifestação do 
presentismo.16 

 

 O “presentismo” caracterizado por François Hartog se evidenciaria em 

momentos onde mudanças no espaço urbano de Florianópolis trariam o debate 

sobre a busca por permanências que iriam muito além das edificações. Seriam 

permanências proporcionadas por acervos de variados tipos, além de personagens, 

                                                 
14 HARTOG, F. Tempo e patrimônio. Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 22, nº 36: p.261-273, 

Jul/Dez, 2006. 
15 Ibid, p.270. 
16 Ibid, p.271. 
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faces humanas e formas de ser, estar e fazer possibilitadas por determinados 

espaços de convivência da cidade. 

 Já o subsídio teórico que envolve os conceitos de Espaço de Experiência e 

Horizonte de Expectativa foi oriundo das propostas de Reinhart Koselleck.17 A 

análise realizada pelo autor com relação às implicações entre tempo e a História 

como ciência, resulta na proposição das categorias apontadas, as quais seriam uma 

forma de problematizar a dimensão temporal.  

Através das duas categorias, a relação com o tempo poderia ser abordada, 

pois, segundo o autor,  

 

[...] experiência e expectativa são duas categorias adequadas para nos 
ocuparmos com o tempo histórico, pois elas entrelaçam passado e futuro. 
São adequadas também para se tentar descobrir o tempo histórico, pois, 
enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem as ações concretas no 
movimento social e político18. 

  

 Por sua vez, a experiência, segundo Koselleck,  

 

[...] é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e 
podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional 
quanto as formas inconscientes de comportamento, que não estão mais, ou 
que não precisam mais estar presentes no conhecimento.19 

 

 Já a experiência individual também conteria e conservaria uma experiência 

alheia, sendo que a presença do passado é diferente da presença do futuro20. Isso 

se dá, ainda de acordo com o autor, pelo fato de que a experiência do passado  

 

[...] se aglomera para formar um todo em que muitos estratos de tempos 
anteriores estão simultaneamente presentes, sem que haja referência a um 
antes e um depois. Não existe uma experiência cronologicamente mensurável 
– embora possa ser datada conforme aquilo que lhe deu origem -, porque a 
cada momento ela é composta de tudo o que se pode recordar da própria 
vida ou da vida de outros21.  

 
                                                 
17 Embora autores como José Carlos Reis abordem estes conceitos como “campo de experiência” e 

“horizonte de espera”, foi feita a opção pelos termos apresentados na tradução brasileira da obra 
“Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos” de Reinhart Koselleck” . REIS, 
J. C. Tempo, história e evasão. Campinas/SP: Papirus, 1994. 

18 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto, Ed. PUC-RJ, 2006, p.308. 

19 Ibid, p.310. 
20 Ibid, p.310-31. 
21 Ibid. p.310-311. 
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 Por outro lado, a expectativa, conforme aponta Koselleck, está  

 

[...] ligada à pessoa e ao interpessoal, também a expectativa se realiza no 
hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não experimentado, 
para o que apenas pode ser previsto. Esperança e medo, desejo e vontade, a 
inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade 
fazem parte da expectativa e a constituem. 

 

 Apesar de se relacionar com a experiência, a expectativa possui uma forma 

diferente de ser, jamais podendo ser deduzida plenamente dela22. O horizonte de 

expectativa se refere à linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de 

experiência que ainda não pode ser contemplado, sua descoberta é limitada pela 

impossibilidade de experimentá-lo. 23 

 O uso dos dois conceitos propostos por Reinhart Koselleck representou uma 

forma de compreender o entrelaçamento entre passado e futuro nos diferentes 

momentos e acontecimentos analisados. O resultado deste processo permite uma 

aproximação das ambições e fundamentos presentes nas ações dos diferentes 

agentes e instituições que atuaram no campo do patrimônio cultural florianopolitano,  

Por outro lado, a análise da questão do patrimônio cultural em Florianópolis 

envolve igualmente abordar um fenômeno peculiar nas sociedades contemporâneas. 

Esse fenômeno se caracteriza pelo “boom” da memória e do patrimônio nas 

sociedades ocidentais, identificado por autores como Andreas Huyssen, Pierre Nora, 

François Hartog, Henri-Pierre Jeudy. Na cidade de Florianópolis, ele resultou em 

instituições e leis, que visavam atuar sobre um universo cada vez maior de 

elementos que envolviam inicialmente edificações, mas também passou a envolver 

acervos documentais, lugares de convivência, personagens, a imaterialidade, enfim 

o corpo e a alma de uma cidade. 

 O uso da metáfora “corpo e alma” no título da dissertação ocorreu em virtude 

da constatação dessa progressiva amplitude que o processo de patrimonialização foi 

tomando. Essa amplificação é evidenciada ainda mais na atuação do governo 

municipal de Florianópolis, que em um primeiro momento concentrou suas atenções 

nas edificações, ou seja, no corpo externo, visível da cidade. Essa atenção resultou 

em um modelamento desse corpo que passou a expor elementos de suas diversas 

temporalidades.    

                                                 
22 Ibid, p.310. 
23 Ibid. p.311. 
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 Por sua vez a metáfora “alma” se originou de constatações relacionadas à 

seqüência observada no processo. Os desdobramentos do processo de 

patrimonialização em Florianópolis acabaram levando o governo municipal a se 

envolver com objetos que iriam muito além das edificações, do corpo físico da 

cidade visível externamente.  

 Durante os primeiros anos do século XX, João do Rio24 escreveu inúmeros 

textos sobre o que para ele era a “Alma Encantadora das Ruas”. O autor enfocava 

as ruas da cidade do Rio de Janeiro e com seu rico texto buscou captar um pouco 

dessa essência. Para João do Rio, a questão da alma das ruas era bem clara: 

 

Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, 
ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem 
história, ruas  tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade 
inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, spleenéticas, snobs, ruas 
aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, que ficam sem pinga de 
sangue...25 

 

A coleção de adjetivos dada por João do Rio procura dar conta de algo que 

não está unicamente na materialidade das edificações dos lugares, procura abordar, 

formas de agir, atitudes, sentimentos que seriam não só vistos, como lembrados 

dessas ruas.  

A aproximação da alma das ruas, feita por João do Rio, se dá seguindo seu 

talento de jornalista, cronista e contista. Trata-se de um trabalho literário que 

aproxima de nossos sentimentos e raciocínio elementos que comporiam algo tão 

etéreo como uma alma, e ainda mais uma alma das ruas.  

 Algo semelhante à busca feita por João do Rio também seria 

progressivamente tentado mais de oitenta anos depois em Florianópolis, através de 

um processo desenvolvido por um conjunto crescente de agentes, instituições e 

legislações. A noção de totalidade, de abrangência, de imaterialidade fornecida pela 

idéia de “alma”, seria a mais adequada para descrever e resumir o objeto dessa  

                                                 
24 Paulo Barreto (João P. Emílio Cristóvão dos Santos Coelho B.; pseudônimo literário: João do Rio), 

jornalista, cronista, contista e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 5 de agosto de 1881, e 
faleceu na mesma cidade em 23 de junho de 1921. Eleito como segundo ocupante da Cadeira 26 
da Academia Brasileira de Letras em 7 de maio de 1910, na sucessão de Guimarães Passos. 
[Disponível em http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=329&sid=261, 
acessado em 11/01/09] 

25 RIO, João do.  A alma encantadora das ruas, p.04. (arquivo com a obra disponível para download 
em 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2051, 
acessado em 20/11/2008). 
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busca. Não se trataria de abordar a alma das ruas unicamente. O processo iria 

progressivamente se revelar mais ambicioso. Envolveria uma pretensão de abordar 

não somente ruas, mas toda uma cidade.  

Essa pretensão não se restringiria unicamente em identificar os elementos 

que compunham essa “alma da cidade”, mas iria além, buscaria formas de preservá-

los, de legá-los. Trataria de aproximar essa alma da questão do patrimônio cultural.  

Na cidade de Florianópolis, essa pretensão contou com ações da máquina 

governamental municipal, que levaram, a partir do ano de 198726, a uma progressiva 

busca institucional pela elaboração de conjuntos documentais. Estes conjuntos 

procurariam dar conta de um patrimônio produzido tanto no interior dos processos 

administrativos do governo da cidade, quanto na atuação de membros ou 

segmentos de sua população. O processo envolveu nesse caso uma busca em atuar 

pelos interiores, pelas entranhas da cidade27, presente nos seus documentos 

impressos, manuscritos, pintados, fotografados, nos sons e vídeos. Esses conjuntos 

retratariam aspectos da cidade presentes em diferentes momentos de sua 

existência, assim como suas múltiplas particularidades, que formariam, em tese pelo 

menos, a sua identidade. 

 Por outro lado, também em Florianópolis a patrimonialização avançaria em 

áreas conceitualmente novas para o campo, como a do patrimônio imaterial. 

Discussões, como as que ocorreriam com relação à tentativa de tombamento do uso 

que era feito do Café Ponto Chic, ou Senadinho, já buscavam aproximações, 

apropriações e mesmo atitudes do poder público do município antes mesmo da 

definição jurídica do patrimônio imaterial pela municipalidade.  

Haveria com esses processos uma busca que levaria a tentar patrimonializar 

aquilo que seria a “alma” da cidade, presente nas formas de expressão, seus modos 

de criar, fazer, viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas28.  

 O surgimento de mais essa categoria demonstra como em Florianópolis 

                                                 
26 Com a criação da Fundação Franklin Cascaes, Arquivo Histórico do Município e Casa da Memória. 
27 Um processo também relacionado à constituição dos arquivos em Florianópolis. Por sua vez, os 

arquivos, como  Janice Gonçalves descreve na apresentação “Entranhas da cidade: Florianópolis 
e seus arquivos”, “[...]  apontam, na diversidade de sua documentação, a multiplicidade das 
experiências individuais e coletivas que constituíram o espaço sócio-histórico em que estão 
inseridos, sendo índice da configuração de suas forças, relações e tensões.” 

28 Como aponta a lei 7.667 de 25/06/2008, que institui o Programa Municipal de Proteção e 
Conservação do Patrimônio Imaterial ou intangível do Município. 
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também ocorreria aquilo que François Hartog29 chamou de multiplicação dos 

patrimônios, pois além do edificado, do paisagístico, arqueológico, artístico, haveria 

o documental, o humano e estaria se insinuando o imaterial. 

 A partir do objetivo de abordar esse processo de trabalho patrimonial da 

municipalidade sobre o corpo e a alma de Florianópolis, o eixo central da pesquisa 

se desdobrou sobre a análise da atuação de algumas instituições consideradas 

fundamentais como o SEPHAN, a COTESPHAN, a Fundação Cultural de 

Florianópolis Franklin Cascaes, o Arquivo Histórico do Município de Florianópolis e a 

Casa da Memória do Município. A importância das mesmas decorre do fato de terem 

sido especialmente criadas para lidar com diversos aspectos do patrimônio cultural 

do município, ocorrendo dessa forma o seu contínuo envolvimento com as questões 

relacionadas ao tema. 

  Em função da escolha desse grupo de órgãos ligados à prefeitura de 

Florianópolis, foram utilizados como principais fontes de pesquisa, os seus acervos 

documentais administrativos produzidos desde a sua criação. A consulta analisou 

atas de reuniões, pesquisas realizadas, correspondências emitidas e recebidas, 

processos de tombamento e análise jurídica, relatórios e planos de atividades, além 

de informativos elaborados pelas entidades para divulgação externa. A opção por 

este grupo de fontes ocorreu em virtude do detalhamento possibilitado pelos 

documentos, muitas vezes inexistente em outras fontes documentais. A opção 

também ocorreu como uma forma de buscar divulgar as possibilidades de pesquisa 

oferecidas pelos acervos documentais existentes nestas instituições. A proposta 

inicial de pesquisa também previa a realização de entrevistas com pessoas que 

atuaram no campo, o que não se efetivou em virtude de limitações no seu 

cronograma de desenvolvimento. 

 Igualmente foi realizada uma análise dos projetos de leis municipais sob a 

guarda da Câmara Municipal de Florianópolis onde se procurou abordar aspectos da 

tramitação de leis relacionadas ao Manezinho e ao Programa Municipal de Proteção 

e Conservação do Patrimônio Imaterial. 

 A pesquisa também realizou consultas complementares às coleções de 

jornais da Biblioteca Pública de Santa Catarina e à coleção de revistas do Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina, guardada na biblioteca do próprio instituto.
                                                 
29 HARTOG, F. Tempo e patrimônio. Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 22, nº 36: p.261-273, Jul/Dez 
2006, p.268. 
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 Outra fonte consultada foi o arquivo da 11a Superintendência Regional do 

IPHAN localizada em Florianópolis. A consulta a este arquivo abordou um conjunto 

de documentos relativos ao incêndio do Mercado Público de Florianópolis, ocorrido 

no ano de 2005, o que enriqueceu sobremaneira a discussão da pesquisa.  

 Por sua vez, a elaboração do texto da dissertação se desdobrou em duas 

partes. A opção por realizar essa partição, decorreu da busca em abordar e discutir 

a temática do patrimônio a partir de momentos e situações que privilegiavam 

perspectivas diferentes.  Embora tenham ocorrido entrelaçamentos, houve nos 

desdobramentos que envolveram o patrimônio cultural de Florianópolis e a máquina 

governamental da cidade, momentos distintos de criação e expansão do campo. 

Essa constatação resultou na seleção e análise de tópicos que contemplassem 

eventos e seqüências de acontecimentos ligados a essa distinção, dividindo a 

dissertação em duas partes, com dois capítulos cada uma. 

 Na primeira parte da dissertação, foram enfocadas seqüências de 

acontecimentos, ações e instituições que principiaram a envolver diretamente o 

governo municipal com a questão do patrimônio cultural de Florianópolis e que 

colocaram em destaque seu patrimônio edificado. Esse enfoque também buscou 

subsidiar a análise do regime de historicidade presente nos diferentes momentos, 

assim como experiências e expectativas neles intervenientes. 

 Embora o recorte cronológico da dissertação recaia privilegiadamente sobre o 

período 1974-2008, o primeiro capítulo dessa parte da dissertação abordou um 

horizonte temporal que foi das primeiras décadas do século XX ao final da década 

de 1980. Foram abordados momentos que permitissem identificar e refletir sobre as 

diferentes perspectivas existentes com relação ao passado e seus vestígios, ao 

futuro, sobre o surgimento das primeiras instituições municipais ligadas ao 

patrimônio, sua inserção no processo de construção da cidade, a sua articulação no 

campo do patrimônio cultural e a forma como um conceito próprio ao campo, como o 

tombamento, acabaria sendo tratado pela sociedade. 

 O segundo capítulo procura inicialmente abordar novas perspectivas que vão 

sendo relacionadas ao patrimônio cultural edificado. O surgimento de um movimento 

pela busca do tombamento do uso que era feito de uma determinada edificação da 

cidade, introduz a questão do patrimônio imaterial no âmbito da atuação municipal. 

O episódio permite analisar não só a expansão do tema como a forma de atuação 
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no campo e a maneira como seus conceitos são tratados e assimilados pelos 

diferentes agentes.  

 Na seqüência do capitulo, foi enfocado o episódio do incêndio ocorrido em 

uma das alas do Mercado Público Municipal no ano de 2005. O episódio permitiu 

analisar a forma de atuação do campo patrimonial nas suas solidariedades e 

limitações. Também serviu para demonstrar nuances do regime de historicidade 

vigente, na medida em que evidenciou a prioridade feita pelo restabelecimento do 

cotidiano de comércio e lazer do mercado em detrimento da preservação de sua 

materialidade histórica. 

 Por sua vez, a segunda parte da dissertação abordou aspectos do processo 

de patrimonialização em Florianópolis que envolviam elementos que iriam além das 

edificações da cidade. Essa parte contemplou um processo que se desdobrou numa 

amplitude cada vez mais abrangente principalmente a partir da segunda metade da 

década de 1980. 

  O primeiro capítulo abordou a progressiva criação de instituições que 

buscariam atuar sobre outros aspectos do patrimônio cultural em especial nas 

coleções e arquivos. A seqüência30 de instituições criadas, assim como a forma que 

se processaram os trabalhos junto a determinadas coleções documentais, 

evidenciou os agentes envolvidos, suas perspectivas de ação, seus investimentos, 

assim como aspectos das demandas que se estenderam de acervos do próprio 

governo à documentação de determinados segmentos da sociedade.  

 Por sua vez, o segundo capítulo abordou as perspectivas do patrimônio 

cultural de Florianópolis que passaram a buscar trabalhar uma identidade humana 

simbólica da cidade, assim como aspectos de sua imaterialidade que também 

assumissem o caráter de patrimônio. Essa abordagem procurou analisar a forma 

amplificada que a questão assumiu, uma maneira de compreender os 

desdobramentos do atual regime de historicidade que vigora em Florianópolis. O 

surgimento do tema do patrimônio imaterial, que está em seu limiar, foi analisado a 

partir das primeiras iniciativas de legislação municipal a ele ligado, assim como 

também o foi um personagem humano que esteve sendo progressivamente 

resignificado para simbolizar a cidade, o manezinho.  

Finalmente, é preciso dar em consideração as dificuldades encontradas em 
                                                 
30 Primeiramente a Fundação Franklin Cascaes em 1987, depois o Arquivo Histórico em 1994 e por 

último a Casa da Memória em 2004. 
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realizar esta pesquisa, as quais passaram pelo significativo volume de 

documentação que precisou ser abordado e das limitações existentes na estrutura 

de atendimento dos arquivos de alguns dos órgãos pesquisados, em termos de 

horário e pessoal disponível aos pesquisadores.  

Outro aspecto que apresentou certo grau de dificuldade à pesquisa foi o de 

abordar uma questão extremamente recente, como a do Patrimônio Imaterial, cujos 

desdobramentos analisados não eram sequer percebidos quando da elaboração da 

proposta inicial de pesquisa. Esse fato resultou não só na necessidade de uma 

análise sobre um tema ainda em pleno debate no meio acadêmico, como pensar a 

sua inserção e relação com o restante da pesquisa e seus desdobramentos. Apesar 

de se configurar em uma dificuldade, pensamos nós, que se trata de algo inerente a 

esse campo da historiografia que é a História do Tempo Presente. 
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PARTE 1 

 

PATRIMÔNIO EDIFICADO DE FLORIANÓPOLIS: 

PERCEBENDO O CORPO DA CIDADE 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

CIDADE EDIFICADA: PASSADOS, FUTUROS, PRESENTES 

 

 

A cidade representa um espaço de contínua construção pela ação humana, 

através de processos que assumem variados direcionamentos e orientações, fruto 

das percepções de seus atores e autores. Apesar dessa característica, há 

momentos em que determinadas percepções e mesmo planos, guiados muitas 

vezes por perspectivas de futuro, se sobressaem, resultando em significativas 

mudanças tanto conceituais quanto materiais nas configurações físicas buscadas 

para uma cidade. 

Entre os processos que ocorrem em Florianópolis, o de construção do 

patrimônio cultural edificado representa um dos resultados do agir humano que tem 

no regime de historicidade, nas atitudes por ele amparadas, o seu destacado 

componente.  

A forma como se estabeleceu um relacionamento com o passado, como ele 

foi interpretado, levaria a diferentes maneiras de atuar sobre seus vestígios nos 

diferentes momentos históricos. Essa atuação se daria em determinados momentos 

pela sua desconsideração e mesmo negação, em nome da busca de implementar 

uma idéia de progresso, ou pela sua patrimonialização, em nome de uma 

consolidação identitária, da forma como ela pode ser apropriada economicamente, 

ou mesmo pela preservação de uma vivência do presente que determinados bens 

promoveriam. 

A materialidade que constitui uma cidade, suas edificações, espaços 

urbanizados e paisagens naturais representa uma evidência das proposições que 

resultam da tensão entre passado, presente e futuro. Essa tensão está relacionada 

àquilo que Reinhart Koselleck conceituou como espaço de experiência e horizonte 

de expectativa. 

 A construção do espaço edificado de Florianópolis resulta de uma 

sobreposição de experiências que remontam ao século XVIII, quando começam a se 

instalar os primeiros núcleos urbanos. A trajetória desse crescimento, além de 

assinalada pelo aumento da complexidade da estrutura, foi tensionada por um 

horizonte de expectativa que teve em boa parte do século XX, assim como em 



32 
 

 
 

diversas partes do mundo ocidental, a perspectiva da busca pelo progresso. 

 A forma assumida em determinados momentos por essa busca, assim como o 

entendimento tido com relação ao passado, teve conseqüências que, além de 

mudarem a cidade, trouxeram à tona a questão da patrimonialização de suas 

construções. Esta parte desta dissertação buscará evidenciar e entender as 

principais questões ligadas às edificações do passado, presentes na trajetória de 

mudanças e tensões ligadas à estrutura urbana da cidade. Buscará dessa forma 

compreender como o patrimônio cultural edificado se insere nessa trajetória, a ponto 

de constituir um campo onde está presente, se destaca, e é aqui destacado, o poder 

público municipal.  

    

 

PROGRESSO EM INÍCIO DE SÉCULO 

 

 As primeiras décadas do século XX em Florianópolis se deram sob a 

expectativa gerada por um desejo de progresso, desejo que resultaria em mudanças 

no espaço físico da cidade.  

 O processo de construção urbana da parte central da cidade de Florianópolis 

teve como eixo, até o século XVIII, os caminhos que levavam às fontes e fortes31. A 

partir do século XIX, esse processo passou a seguir em direção ao porto, devido ao 

surgimento de uma pequena burguesia ligada ao transporte de mercadorias32. A 

disposição espacial dessa parcela da cidade foi condicionada em grande parte 

nesse período pela relação estabelecida com os elementos que lhe forneciam 

proteção e subsistência material. 

 O final do século XIX e início do XX se constituiu no período em que a idéia 

de progresso pela modernização começou a se desdobrar com maior intensidade 

em Florianópolis. 

 A dissertação de Hermetes de Araújo33 evidenciou que as reformas 

desenvolvidas nas três primeiras décadas do século XX levaram não só a mudanças 

                                                 
31 VEIGA, E. V. da. Florianópolis: memória urbana. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1993. 
32 FERREIRA, S. L. O banho de mar na Ilha de Santa Catarina (1900-1970). 1994. 140 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1994.  

33 ARAÚJO, H. R. A invenção do litoral: reformas urbanas e reajustamento social em Florianópolis 
na Primeira República. 1989. 214 p. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1989, p.10-11. 
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físicas na cidade, mas também na maneira como seus habitantes deveriam se 

perceber e comportar. Trataram-se de mudanças guiadas por uma expectativa de 

progresso, mas tensionadas por um espaço de experiências de um passado colonial 

e imperial. 

Entre as diversas mudanças, desenvolvidas na busca por reformas que 

levassem a uma modernização de Florianópolis, é possível destacar aquelas 

vinculadas às idéias sanitaristas. A significância dessas idéias pode ser visualizada 

na fala de Oswaldo Rodrigues Cabral, expressa em sua tese de conclusão do curso 

de medicina  

 

A educação higiênica do nosso povo, que será a sua incorporação real à 
civilização, só se fará, não quando ele souber ler e escrever, e puder ser 
eleitor, mas quando for obrigado a construir a sua habitação obedecendo às 
prescrições higiênicas, e forçado a destruir ou afastar dela os insetos e 
parasitas causadores de moléstias transmissíveis e prejudiciais à 
coletividade.34  

 

É possível visualizar nessa fala, daquele que seria futuramente um dos 

importantes historiadores de Florianópolis, o quanto a busca pela incorporação à 

civilização, que seria o corolário do progresso, deveria ser obtida pela construção 

“higiênica” do espaço habitado. Na visão expressa por Cabral naquele momento, 

isso sobressairia até mesmo em relação à capacidade de ler, escrever e eleger, ou 

seja, os elementos necessários ao exercício formal da cidadania. 

 Mas quais foram os desdobramentos dessa categoria de idéias e prescrições 

higiênicas, fruto da busca por reformas sociais para a construção física e espacial de 

Florianópolis? Apontar a totalidade dessas mudanças ultrapassaria em muito as 

possibilidades desta dissertação, mas é possível apresentar pontos significativos 

mencionados por outras pesquisas. 

 Um ponto comum apresentado pelos estudos historiográficos que de alguma 

forma abordaram a questão do higienismo em Florianópolis35, no que diz respeito à 

significância do fato, foi a abertura da Avenida do Saneamento, posteriormente 

                                                 
34 Conforme apresentado por Hermetes Reis de Araújo, na sua dissertação “a invenção do 

litoral”,Trecho da tese de Cabral, intitulada “O Ensino de Noções de Higiene nas Escolas 
Públicas de Santa Catarina” apresentada nos anais da 1ª Conferência Estadual de Ensino 
Primário, convocada pelo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Adolpho Konder, em 
31 de julho de 1927, grifo nosso. (Apud ARAÚJO, op.cit.,1989, p. 187). 

35 Conforme a dissertação de Hermetes de Araújo (já citada anteriormente), a de Roselane Neckel 
Kupka (1993) e a tese de Reinaldo Lohn (2002). 
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chamada de Hercílio Luz. 

A abertura da Avenida Hercílio Luz pode ser compreendida como o ponto de 

inflexão na produção de imagens para a remodelação de Florianópolis. Iniciada em 

1919 e inaugurada em 1922, a avenida definiu uma fronteira entre a área central da 

cidade e as encostas dos morros, caminhos para o interior da ilha e arrabaldes. O 

estabelecimento desse perímetro constituiu na área central uma intensa superfície 

de intervenções de práticas modelizadas pela racionalidade científico-higiênica 

européia, que envolveu remoção da população e demolição de casas36.    

A região cortada pela avenida, margeando o canal da Fonte da Bulha, o Beco 

Irmão Joaquim, até o bairro da Pedreira, era tida como responsável pela imagem 

desabonadora da capital. Ela caracterizava-se por um traçado colonial, com ruas 

estreitas, casebres, cortiços, sem esgoto, cujos moradores eram pobres e não 

tinham noções de higiene, além de ser considerada foco de miasmas e antro de 

vadiagem37.  

As mudanças realizadas na década de 1920, como observa Reinaldo Lohn, 

orientadas pela problemática médico-sanitária, guiaram as intervenções urbanas 

visando acabar com a velha Desterro colonial e seus costumes atrasados e 

insalubres. Essa perspectiva teve ações como a abertura da Avenida Hercílio Luz, 

que canalizou o riacho da Fonte da Bulha e resultou na expulsão do cenário urbano 

das populações pobres da região, as quais acabaram ocupando o Morro do Antão38, 

antigo nome do Morro da Cruz.  

O deslocamento proporcionado pela abertura da Avenida Hercílio Luz criou 

uma situação que perdura até o presente momento, com uma concentração 

significativa de habitantes de baixa renda no maciço do Morro da Cruz39. A 

expectativa de progresso do início do século XX não levou a mudanças que 

acabassem com o que se tornaria uma longa experiência de populações pobres 

                                                 
36 ARAÚJO, op. Cit., p.20. 
37 Ibid.p.21. 
38 LOHN, R. L. Pontes para o futuro: relações de poder e cultura urbana Florianópolis, 1950 a 1970. 

2002. 442 f. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002, p.312. 

39 Conforme apresentado no documento Projetos e Ações no Maciço do Morro da Cruz, Março/2008, 
da Secretaria da Habitação e Saneamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, a região conta 
com 16 comunidades empobrecidas, num total estimado de 22.708 habitantes e 5.667 famílias, o 
que significa cerca de 40% de toda a população de “interesse social” do município de 
Florianópolis. (Disponível em 
www.pmf.sc.gov.br/habitacao/habitacao_/dados_conjuntos/morro_da_cruz_/apresentacao_mmc_
comunidades.pdf acessado em 26/09/2008. 
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nessa região. 

As transformações levadas a cabo na região central de Florianópolis nas 

décadas de 1910-20 foram saudadas pela sua inserção nas concepções de 

modernidade da época. O higienismo se caracterizou como uma forma de 

intervenção daquele período que permitia lidar ao mesmo tempo com o espaço físico 

e as pessoas que nele estavam. 

 A intervenção do Estado foi particularmente destacada no conjunto de normas 

que passaram a intervir nas edificações, buscando adequá-las às novas prescrições. 

O Serviço de Higiene do Estado, pelo regulamento aprovado em 1918, 

passou, juntamente com o município, a fiscalizar as construções quanto a sua 

adequação às normas sanitárias instituídas. Dentre as inovações estavam a 

existência de depósitos ou caixas para lixo doméstico, a impermeabilização asfáltica 

dos pavimentos térreos, a obrigatoriedade em arejar e iluminar de forma adequada 

os ambientes, a instalação de latrinas modernas, a caixa de lavagem, o fecho 

hidráulico. Um novo regulamento publicado em 1928 atualizou as normas, sendo 

que em 1930 foi tornada obrigatória a ligação, aos serviços domiciliares, de água e 

esgoto, onde a rede existisse. Tais exigências, somadas às inovações tecnológicas, 

à construção e modernização de estilos arquitetônicos, resultaram numa 

remodelação da paisagem construída40.   

 Nessas décadas de 1910-20 da então Florianópolis, a tensão produzida entre 

a expectativa de um futuro moderno e civilizado, nos moldes burgueses, e de uma 

experiência urbana passada, não chegou a produzir uma ação no sentido de 

resguardar os vestígios edificados do passado de Desterro.41 

A percepção sobre como lidar com o passado, na sua relação com o espaço 

urbano, parecia também ser outra. Lucas Alexandre Boiteux42, ao escrever sobre 

João Dias de Solis, na Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico de 

Santa Catarina43 em 1915, busca fazer uma singela homenagem àquele que 

considera um “intrépido nauta”, descrevendo sua viagem à região do Rio da Prata e 

Ilha de Santa Catarina. Ao final do artigo Lucas Alexandre Boiteux observa 

 

                                                 
40 VEIGA, E. V. da. Florianópolis: memória urbana. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1993.  
41 Nome anterior de Florianópolis (até 1894). 
42 Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina - IHGSC entre 1914-20. 
43 Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Fase 1, Volume IV, 

Florianópolis, 1915, p.51-64. 
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A 12 de outubro de 1888 os Orientais [uruguaios] levantaram em Punta Gorda 
um significativo monumento à memória do ilustre navegador. 
A nossa Municipalidade bem poderia prestar uma singela homenagem ao 
mallogrado nauta portuguez, dando o seu nome a uma das ruas da nossa 
capital. 

 

A relação estabelecida entre o espaço urbano e o passado, na fala de Lucas 

Boiteux, revela uma percepção de uso do espaço como homenagem, para 

monumentalizá-lo. Trata-se de estabelecer uma relação com uma memória do 

passado, de relacionar o nome de um personagem desse passado com a 

concretude de uma via pública. Isso representa uma forma de fazer presente no 

cotidiano da cidade à memória daquele que as concepções historiográficas de Lucas 

consideravam um ilustre personagem.  

Essa percepção ilustra a forma como as questões memória, história e 

patrimônio eram preferencialmente encaradas naquele momento, até mesmo por 

aqueles44 que tanto se interessavam pelo passado. Tratava-se de abordá-las a partir 

da noção de monumentos históricos. 

A noção de “monumento histórico” era fundamental nas questões ligadas a 

proteção cultural a partir do século XIX. Já as noções de “patrimônio histórico” ou 

“patrimônio cultural” seriam postas em circulação na segunda metade do século 

XX.45 

Em outro momento, a fala de Lucas Boiteux também abordaria a presença 

física do passado no cotidiano de sua época. Um artigo publicado em junho de 1919, 

onde discorre sobre a origem do nome da Ponte do Vinagre, inicia observando que  

 

                                                 
44 Lucas Alexandre Boiteux era sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina 

desde 1902. O IHGSC foi durante a primeira metade do século XX a principal, senão a única, 
instituição em Florianópolis, ligada ao campo historiográfico, a reunir pesquisadores e propiciar 
debates. Essa proeminência passaria a progressivamente dividir espaço com outras instituições 
com o surgimento da Faculdade Catarinense de Filosofia (1954), a Universidade Federal de Santa 
Catarina (1960), o Curso de Pós-Graduação em História dessa universidade (1976), o  Programa 
de Pós-Graduação em História da UDESC (2006) e mesmo instituições diretamente responsáveis 
em lidar com o patrimônio cultural em suas variadas formas como IPHAN. Em 1938, quando o 
IPHAN tombou um conjunto de fortalezas; em 1950, tombou a Casa de Vitor Meirelles; e,  em  
1990, sediou uma de suas unidades na cidade. Também são dignos de nota o surgimento do 
Arquivo Público do Estado de SC (1960), da Fundação Catarinense de Cultura (1979), do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Município (1974), do Arquivo Histórico do Município (1994) e 
da Casa da Memória (2004). 

45 GONÇALVES, J. História, tempo presente e patrimônio cultural: dimensões contemporâneas do 
patrimônio urbano. In:BITENCOURT, J.B.; NASCIMENTO, D. (Org.) Dimensões do urbano: 
múltiplas facetas da cidade. Chapecó/SC: Argos, 2008, p.105-124. 
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Vae ser completamente remodelada a antiga “Ponte do Vinagre”, perdendo 
assim a nossa capital mais uma de suas raras curiosidades, de cunho 
archaico, colonial.46 

 

O artigo continua com o autor procurando localizar a origem do nome, o que 

fez inicialmente “trocando idéias com alguns amigos, amantes de alfarrabios e 

velharias [...]”47 e passando a seguir aos arquivos do Conselho Municipal de 

Florianópolis.  

A abordagem de Lucas Boiteux de um dos episódios da construção da 

Avenida do Saneamento revela que havia uma percepção de valor sobre aquele que 

seria um vestígio ainda presente do passado. Todavia, apesar dessa percepção, não 

foram expressos elementos conceituais suficientes para fazerem frente ao valor 

representado pelo progresso. O regime de historicidade vigente não favoreceu a 

preservação daquele vestígio do passado. 

As mudanças patrocinadas pela construção da Avenida Hercílio Luz alteraram 

a imagem de quase 200 anos de existência da região por onde ela passou. A 

Identificação dos motivos pelos quais o destino das antigas edificações e sua 

eventual preservação não terem sido abertamente debatidos, é uma questão em 

aberto. Com certeza essa questão não pode ser considerada nos termos de nossos 

tempos, mas ela revela que, naquele momento, o futuro não era algo que 

necessariamente seria alcançado buscando preservar as construções físicas de um 

passado ainda presente.  

Considerar a presença física edificada do passado seria uma questão que 

ainda levaria algumas décadas para ser incorporada à prática de intervenção e 

supervisão do espaço urbano, mesmo pelos poderes públicos instituídos em 

Florianópolis. 

 

 

O ACELERAR DA MUDANÇA URBANA  

 

A segunda metade do século XX e o início do XXI seriam um novo período de 

acentuadas mudanças para Florianópolis. Essas mudanças se deram pelo 

                                                 
46 BOITEUX, Lucas Alexandre. A Ponte do Vinagre. Revista Trimensal do instituto Histórico e 

Geographico de Santa Catharina, Volume VIII, 1919, p.76-79, 1º ao 4º trimestre, p.76. 
47 BOITEUX, op. Cit. p.76. 
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crescimento populacional e urbano num processo que levou a infra-estrutura urbana 

a se espalhar por toda a ilha.  

Num período de menos de 60 anos ocorreu um acentuado crescimento 

demográfico em Florianópolis. O incremento populacional médio se desenvolveu 

num ritmo de 35,6% aproximadamente, por década, no período de 1950 a 2007. A 

população saltou de 67.630 pessoas em 1950 para 396.723 em 200748.  

Ocorreu também um incremento na população que não é nativa da região49. A 

trajetória, em Florianópolis, da proporção dessa população foi a seguinte50: 17,16% 

em 1960; 22,33% em 1970; 35,74% em 1980; e 38,93% em 1991.   

No município mais próximo de Florianópolis entre os municípios conurbados, 

São José, o aumento da proporção de não naturais foi ainda maior: 15,39% em 

1960; 32,62% em 1970; 55,97% em 1980; e 55,38% em 1991.  

Por outro lado, houve uma progressiva busca pela criação de novos 

loteamentos51. O número de hectares loteados aprovados pela prefeitura entre 1950 

e 1996 foi de 1.409,39. Esse total foi aprovado nas seguintes parcelas52: 15,5% na 

década de 1950; 11,7% na década de 1960; 27,3% na década de 1970; 32,2% na 

década de 1980; e 13,3% no período de 1990-96. 

Esse crescimento foi acompanhado por intensas mudanças na infra-estrutura 

urbana do município. A partir da década de 1960 foi realizada a construção e 

asfaltamento de um anel de rodovias (SC´s 401, 402, 403, 404, 405 e 406) que 

permitem o contorno de toda a ilha, além da via Expressa Continental (trecho inicial 

da BR 282, inaugurada em 1984) que leva às pontes de acesso à ilha. Ocorreu a 

realização dos aterros da Baía Sul (1974), Norte (com via de contorno concluída em 

1985), Saco dos Limões (a partir de 1996) e da Beira Mar Continental (iniciado em 

2005). Também foi realizada a construção das pontes Colombo Salles (concluída em 

                                                 
48 Maiores detalhes vide apêndice A. 
49 O mesmo quadro de crescimento também ocorreu nos municípios de Palhoça e Biguaçu. 
50 Maiores detalhes vide apêndice B. 
51 Conforme apontado por Lisete Assem Oliveira, em sua tese de doutorado Formas de vir-a-ser 

cidade: loteamentos e condomínios na Ilha de Santa Catarina, “o loteamento é a operação de 
parcelamento urbanístico mais importante porque consiste na divisão de glebas em lotes urbanos 
e também na criação de novos arruamentos,praças e infra-estruturas que são incorporadas ao 
espaço público da cidade tendo, por isso, uma determinação signicativa no desenho da cidade.” 
(1999, p.79-80). 

52 OLIVEIRA, L. A. Formas de vir-a-ser cidade: loteamentos e condomínios na Ilha de Santa 
Catarina. 1999. 253 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999, p. 191. 
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1975) e Pedro Ivo (inaugurada em 1991).53 

Um importante elemento impulsionador desse quadro de mudanças foi a 

expansão do próprio aparato governamental, nas esferas federal e estadual, em 

Florianópolis. O papel interventor do Estado, intensificado no Brasil a partir da 

década de 1930, resultou na criação de empresas estatais, de economia mista 

(pública e privada), órgãos financeiros, de pesquisa e assistência à produção54. 

Florianópolis, a partir da década de 1930, em função do declínio de seu porto 

e comércio, vinha dependendo de sua função de sede de governo. A grande 

expansão da máquina estatal nas décadas seguintes, que passou a ocupar lugares, 

consumir espaços e produzir serviços, repercutiu diretamente na dinâmica espacial 

da cidade, especialmente a partir da década de 197055. 

A influência do crescimento do aparato do Estado em Florianópolis pode ser 

observada pela construção das sedes centrais de órgãos públicos56, nos vários 

níveis governamentais, que impactaram diretamente a organização espacial da 

cidade. Essa dinâmica também leva a um aumento na cidade do número de 

servidores estaduais e federais, com uma grande concentração dos técnicos e 

pesquisadores mais qualificados e de melhores salários. O fato resultou, entre 

outras coisas, no aumento da população da cidade, de sua classe média, na 

expansão da malha urbana e na dinamização da economia57.  

 Apesar dessa expansão generalizada, existiram ênfases no direcionamento 

dado ao processo, principalmente no que tange à região da ilha priorizada, assim 

como às motivações subjacentes ao processo. 

No ano de 1955, a Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis havia 

aprovado a Lei Municipal nº 246, que contém o primeiro Plano Diretor do município. 

                                                 
53 FLORIANÓPOLIS (SC). Prefeitura Municipal. Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis-

IPUF. Atlas do Município de Florianópolis. Florianópolis: IPUF, 2004. 
54 FACCIO, M. G. A. O Estado e a transformação do espaço urbano: a expansão do Estado nas 

décadas de 60 e 70 e os impactos no espaço urbano de Florianópolis. 1997. 186 f. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1997. 

55  FACCIO, op.cit.  
56  INSS (1948), Edifício das Secretarias (1951-56), Edifício das Diretorias (1961), BESC (primeira 

sede no centro em 1962, centro administrativo na SC 401 em 1993), CETRE-EPAGRI (1960-64), 
Palácio Barriga Verde (Assembléia Legislativa, 1970), Palácio Santa Catarina (sede do executivo, 
1970), Banco do Brasil (1971), MEC (1982), EMBRATEL (1976), IBAMA (1976), Tribunal de 
Contas do Estado (1976), Delegacia Regional do Trabalho (1977), DNER (1978-79), CASAN 
(1979), CEF (1981), IPESC (1981), UFSC (1970-80), ELETROSUL (1976-78), TELESC (1976), 
CIASC (1979-80), CIDASC (1982), CELESC (1990), entre outros (FACCIO, 1997). 

57  FACCIO, op.cit. e FANTIN, M. Cidade Dividida.Florianópolis: Cidade Futura, 2000, p.37. 
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Suas mais destacadas propostas foram: a localização de um porto marítimo na orla 

norte continental, atual bairro do Balneário, junto ao qual se desenvolveria um setor 

Comercial/Industrial, interligado à área Insular por via férrea através da ponte 

Hercílio Luz; Universidade Federal na localidade da Prainha; Estádio Municipal, no 

atual espaço ocupado pelo Instituto Estadual de Educação.58 

 A não implementação das propostas presentes no Plano Diretor de 1955, 

como o porto que direcionaria o desenvolvimento para a área continental, levou à 

proposição de novos planos de desenvolvimento urbano durante a década de 1960. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região da Grande Florianópolis foi 

concluído em 1969. Sua elaboração ficou a cargo do Escritório Catarinense de 

Planejamento – ESPLAN, coordenado pelo Arquiteto Luiz Felipe da Gama Lobo 

D’Eça.  Tinha uma visão de planejamento metropolitano que visava contrapor-se à 

polarização exercida pelas cidades de Porto Alegre e Curitiba59. O plano propôs uma 

série de ambiciosas mudanças na estrutura urbana de Florianópolis. 

As principais propostas do Plano de Desenvolvimento Integrado foram: 

implantação de uma rede viária hierarquizada em toda a região conurbada; criação 

de um novo centro urbano para Florianópolis, através da urbanização de alta 

densidade e gabarito elevado no Aterro da Baía Sul; criação de um Setor Oceânico 

Turístico na costa leste da Ilha, com urbanização de alta densidade, elevados 

gabaritos, e vias parque, incluindo um canal de navegação entre a Lagoa da 

Conceição e a Baía Sul; Aterro no bairro do Saco dos Limões para implantação da 

Via Expressa Sul e implantação de estruturas urbanas de alta densidade e elevado 

gabarito; estruturação de setores industriais ao longo da BR-101, na área continental 

dos municípios de São José, Palhoça e Biguaçu; declaração de interesse turístico de 

todos os balneários da costa leste da Ilha; incentivo a hotéis de alta categoria em 

pontos estratégicos da orla; além de adensamento habitacional condicionado à 

implantação de infra-estrutura de saneamento básico completa.60 

 Todavia, o processo sofre modificações patrocinadas por interesse das elites 

econômicas e dirigentes de Florianópolis. A principal modificação foi a do eixo de 

desenvolvimento priorizado originalmente no Plano de Desenvolvimento Integrado. 

                                                 
58 FLORIANÓPOLIS (SC). Prefeitura Municipal. Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis-
IPUF. Atlas do Município de Florianópolis. Florianópolis: IPUF, 2004. 
59 FLORIANÓPOLIS (SC), op.cit., p.115. 
60 FLORIANÓPOLOIS (SC), op. Cit, p.115. 
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Maria Inês Sugai, em sua dissertação61, conclui que a Via de Contorno 

Norte62, além de ser construída em desacordo com as determinações do Plano de 

Desenvolvimento Integrado (1967-71), teve um importante papel na transformação 

urbana ocorrida em Florianópolis.  A via contribuiu para delimitar, a partir do centro 

da cidade, e na direção leste e norte da ilha, um eixo de ocupação e expansão das 

áreas residenciais e de veraneio das populações de mais alta renda. O acesso a 

estas áreas favoreceu a transferência de diversas instituições públicas e privadas, o 

incremento dos empreendimentos turísticos e imobiliários, o desenvolvimento de 

novos centros comerciais e de serviços, as constantes alterações pontuais na 

legislação urbana e, ainda, a crescente valorização fundiária e imobiliária desta 

região da cidade.  

 

 
Foto 1 – Avenida Beira Mar Norte em Florianópolis, anos 2000. 

Fonte: http://www.santacatarinaturismo.com.br/destinos.php?id=27. Acessado em 20/01/09  

 

 Longe de ser um fato isolado, a mudança patrocinada pela construção da Via 

de Contorno Norte refletiu uma série de opções resultantes das disputas sociais 

                                                 
61 SUGAI, M. I. As intervenções viárias e as transformações do espaço urbano. A Via de 

Contorno Norte-Ilha. 1994. 232 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994, 214-215. 

62 Avenidas Oswaldo Rodrigues Cabral, Jornalista Rubens de Arruda Ramos, Governador Irineu 
Bornhausen e Professor Henrique da Silva Fontes. 
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existentes. As conseqüências foram destacar o turismo e a exploração imobiliária, 

muitas vezes a ele vinculada, como importantes elementos no processo de 

exploração e mudança do espaço urbano de Florianópolis em busca de um futuro 

desenvolvido, de progresso. 

 Os planos de desenvolvimento urbano se relacionariam diretamente em 

Florianópolis com a questão do patrimônio cultural edificado.  A primeira instituição 

municipal, relacionada à questão patrimonial, o SEPHAN, surgiria justamente no 

contexto dos planos de desenvolvimento propostos para Florianópolis entre as 

décadas de 1960-70. 

A questão da patrimonialização das edificações passaria a ser mais um 

componente do jogo de forças, das tensões que constituiriam o espaço urbano da 

cidade, revelando indícios das relações estabelecidas com os vestígios do passado.  

 

 

PATRIMÔNIO E MUNICIPALIDADE 

 

 A ação institucionalizada sobre as edificações de outros tempos, no sentido 

de preservá-las, é uma experiência que até a década de 1970 somente tivera 

acontecimentos pontuais em Florianópolis.   

 A primeira ação em Florianópolis visando a patrimonialização de edificações, 

via tombamento, se deu através do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - SPHAN63 em 1938, quando são tombadas as fortalezas coloniais da baía 

norte. 64  

O órgão federal de preservação realizaria uma nova atuação na cidade na 

década de 1940, quando procurou adquirir a casa onde nasceu o pintor Victor 

Meirelles. A iniciativa fazia parte do objetivo de Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

fundador e durante 30 anos diretor-geral da entidade, de implementar um conjunto 
                                                 
63 Conforme apontado por Betina Adams, em sua dissertação de mestrado “O patrimônio de 

Florianópolis: trajetória da gestão para sua preservação”, o órgão foi inicialmente denominado 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (1937-45), depois Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN (1946-1969), após Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (1970-78), em seguida Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - SPHAN (1979-89), depois Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC 
(1990-93) e finalmente Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (1994- até o 
presente). [2001, tabela 5]. 

64 O Instituto tombou em 24/05/1938 as fortalezas de Santa Cruz, São José, Santo Antônio e 
Santana, as quais compunham o sistema defensivo da baía norte da Ilha de Santa Catarina, 
idealizado e construído pelo Brigadeiro José da Silva Paes entre 1739 e 1744. 
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de museus locais65. A casa abrigaria um acervo museal relativo à obra de Victor 

Meirelles. 

As solicitações de dotações orçamentárias para a compra da casa já datavam 

dos anos 1930. No dia 22 de fevereiro de 1946, o  presidente Gaspar Dutra 

finalmente assinou o decreto nº 9.014 que autorizava a compra da casa onde 

nasceu Victor Meirelles. Após quatro anos, em 30 de janeiro de 1950, ela seria 

tombada como patrimônio nacional.66 

 

 
Foto 2 – Casa de Victor Meirelles. 
Fonte: http://www.museuvictormeirelles.org.br/museu/historico.htm. Acessado em 15/01/09. 
 

Apesar dessas atuações, somente em 1990 esse órgão federal instalou uma 

unidade em Santa Catarina com a responsabilidade de atuar em todo estado. Ela foi 

desmembrada da 10ª Diretoria Regional, sediada no Rio Grande do Sul, e que tinha 

até aquele ano responsabilidade sobre Santa Catarina. A unidade catarinense foi 

inicialmente chamada de 11ª Coordenação Regional67 e foi sediada no prédio da 

                                                 
65 Ainda em 1945, Rodrigo Melo Franco de Andrade insistia com o ministro Gustavo Capanema, da 

Educação e Saúde, para que autorizasse definitivamente os projetos para o Museu da 
Inconfidência, o Museu Imperial, o Museu das Bandeiras, o Museu das Missões, o Museu do Ouro 
e, entre eles, “um pequeno Museu Victor Meirelles, a ser instalado em Florianópolis, na casa onde 
nasceu esse mestre ilustre da pintura brasileira”. VOGEL, D. A metamorfose do sobrado da rua do 
Açougue em um museu de grandeza histórica. Disponível em 
http://www.museuvictormeirelles.org.br/museu/daisi_vogel.htm#4, acessado em 28/08/2008. 

66  VOGEL, D. A metamorfose do sobrado da rua do Açougue em um museu de grandeza histórica. 
Disponível em http://www.museuvictormeirelles.org.br/museu/daisi_vogel.htm#4, acessado em 
28/08/2008. 

67 Atualmente é denominada 11ª Superintendência Regional. 
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antiga Alfândega, no centro de Florianópolis.  

A aproximação definitiva da questão patrimonial com os processos de 

planejamento e supervisão municipal do espaço urbano se dá por meio da 

promulgação da Lei nº 1.202 de 02/04/1974. A lei dispõe sobre a proteção do 

patrimônio histórico, artístico e natural do município e cria o Serviço do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Natural do Município –SPHAM. 

 A trajetória de atuação do SPHAM, posteriormente SEPHAN, poderia ser, 

grosso modo, caracterizada em 3 fases. A primeira fase corresponderia à sua 

fundação, em abril de 1974, até fins de 1980. Nesta fase, a entidade esteve 

vinculada à Secretaria Municipal da Educação, Saúde e Assistência Social – 

SESAS, tendo se estruturado em torno da atuação dos conselheiros da Comissão 

Técnica do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município – 

COTESPHAN.  

A primeira fase foi marcada principalmente pela atuação de profissionais com 

formação nas áreas de História, Sociologia, Antropologia e, em menor número, de 

Arquitetura. Nesta fase ocorreram os primeiros tombamentos de edificações, além 

de paisagens naturais, mas também eram frequentes discussões relacionadas a 

espaços museológicos nas reuniões da COTESPHAN.  

 A segunda fase teve início no ano de 1984, quando o SEPHAN já encontrava-

se vinculado ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis –IPUF. A 

entidade passou a contar com um corpo técnico permanente, em que se 

destacavam profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo. A amplitude e 

natureza das ações aumentou. Foram tombados extensos conjuntos de edificações, 

ao invés de edificações isoladas, principalmente na área central da cidade. 

 A terceira fase está começando a se vislumbrar, com a promulgação da 

legislação relacionada ao Programa Municipal de Proteção e Conservação do 

Patrimônio Imaterial ou Intangível, em junho de 2008.68 A legislação estipula uma 

atuação conjunta do SEPHAN com a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 

Cascaes, para exame das propostas de registro de bens patrimoniais imateriais.    

  No que se relaciona às instituições públicas, a atuação do SEPHAN nas 

questões relacionadas à patrimonialização por iniciativa do município de 

                                                 
68 Lei nº 7.667 de 25/06/2008. 
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Florianópolis, além de pioneira, foi a de maior porte69 até o surgimento da Fundação 

Franklin Cascaes, em 1987.  

 A atuação do SEPHAN marcou a questão patrimonial em Florianópolis não só 

pela sua autoridade normatizadora, mas como instituição à qual recorriam aquelas 

pessoas ou grupos que buscavam preservar vestígios de um passado que julgavam 

pertencer à cidade. 

 Apesar dessa atribuição “formal”, o assumir desse papel foi um processo que 

esteve sujeito a diversas percepções do que seriam elementos relevantes do 

passado. Esse processo se deu não só nos cidadãos de Florianópolis, como 

naqueles que deveriam se responsabilizar dentro da máquina pública pelo 

patrimônio cultural. 

 

 

BUSCA PELO FUTURO E UM DETERMINADO PASSADO NO SEU CAMINHO. 

 

 
Miramar dos boêmios, dos amantes, 

dos políticos, dos jornalistas, 
das crianças, dos pescadores, 

Miramar dourado, revestido de mel, 
doce recordação 

Mataram o Miramar. 
Reduto de encontros todos, 

dos bem abastados, 
e dos mal abastados. 

 
Sebastião Ramos70 

 

 

O episódio da demolição do trapiche Miramar foi emblemático no que se 

relaciona ao processo de construção patrimonial de Florianópolis. Por um lado, esse 

acontecimento evidenciou concepções de quais seriam patrimônios significativos 

para a cidade. Também mostrou como, e por quem, isso deveria ser proposto para 

ser considerado como passível de um processo institucional de patrimonialização, 

pelo menos naquele momento.  

Por outro lado, o episódio mostrou o quanto, ainda no início dos anos 1970, 

as idealizações de futuro para Florianópolis, em direção ao progresso ou 
                                                 
69 Conforme apresentado por Betina Adams, em sua dissertação de mestrado “O patrimônio de 

Florianópolis: trajetória da gestão para sua preservação, até o ano de 1988, haviam sido 
protegidas mais de 600 construções, entre edificações isoladas, conjuntos urbanos e mesmo 
ruínas por meio do tombamento municipal (2001, tabela 1). Destas, cerca de 321 eram de 
acompanhamento, podendo ser adequadas ou demolidas, desde que a reconstrução seguisse 
parâmetros de valorização do acervo preservado (p.126) Posteriormente, com a revisão do 
Decreto 270/86, muitas edificações foram excluídas do tombamento. 

70 RAMOS, S. No Tempo do Miramar. Florianópolis: Papa-Livro, 1999, p.09. 
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desenvolvimento, resultavam em ações frente a determinados símbolos tidos como 

de “outras eras” que já não deveriam ser desejadas. Essas ações revelam uma 

determinada relação com o tempo e a materialidade originária de eras passadas. 

A derrubada de antigas construções estava relacionada a um conjunto de 

representações e práticas sociais que criaram uma ansiedade urbana em favor do 

abandono de antigos traços da cidade, como seu jeito acanhado e calmo. O 

Miramar, antigo trapiche municipal inaugurado em 1928, representava dessa forma 

uma Florianópolis marítima com práticas culturais que deveriam ser removidas71.   

O início da década de 1970 estava sob a influência dos programas de 

desenvolvimento dos governos militares, os quais se refletiam nas iniciativas das 

demais instâncias institucionais governamentais. Essa influência coincidia com as 

aspirações de modernidade para Florianópolis. 

  Uma análise do Projeto Catarinense de Desenvolvimento, proposto pelo 

governador Colombo Salles (nomeado para governar entre 1971 e 1975), revela o 

quanto ele se inspirava no Programa de Metas e Bases para a Ação do governo do 

presidente Médici (1969 a 1974). O discurso do governador catarinense pleiteava 

duplicar o Produto Interno Bruto e a renda dos catarinenses num período de 7 a 8 

anos, mediante taxas anuais médias de crescimento de 11-12%.72  

O projeto do governador casava-se com as aspirações de desenvolvimento e 

modernidade desejadas para Florianópolis. Tais aspirações também contaram com 

seus planos formalmente estruturados, em especial o Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Região da Grande Florianópolis, concluído em 1969. 

 A justificativa do Plano de Desenvolvimento Integrado também se pautou 

pelas transformações urbanas, pressões por investimentos viários, além de resposta 

às determinações federais de exigência de Planos Diretores de Desenvolvimento 

Integrado.73 

O plano, além de institucionalizar a opção pelo turismo na Ilha de Santa 

Catarina, propôs uma série de ambiciosas mudanças na sua infra-estrutura urbana, 

como mencionado anteriormente. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado caracterizou-se por visar diversos 

                                                 
71 LOHN, Op. Cit., p. 352. 
72 SANTA CATARINA. GOVERNADOR, 1971-1975 (Colombo Salles). Projeto Catarinense de 

desenvolvimento, 1971-1974. Florianópolis: [s.n.], 1971, p.18. 
73 SUGAI, op. Cit. p.97.  
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objetivos tendo como parâmetro a idéia de região metropolitana. Entre as diversas 

aspirações expressas no plano, a realização do aterro hidráulico no centro da capital 

foi marcante não só por ser uma peça-chave nas vias de tráfego planejadas, mas 

pela ruptura que consolidou em relação à tradição marítima da cidade. 

 

 
Foto 03 – Centro de Florianópolis antes do aterramento da baía – Década de 1960. 
Fonte: HTTP://www.ihgsc.org.br. Acessado em 10/01/09 
 

A área onde se realizou o aterro era o núcleo onde se processava a maior 

parte do antigo tráfego marítimo de maior porte da cidade, compondo o seu centro 

histórico. Guardava marcas dessa relação nas edificações (Alfândega, Mercado 

Público, trapiches) e mesmo percepções dos habitantes da cidade. 

O plano propunha o redimensionamento do antigo traçado do centro de 

Florianópolis (de inspiração arquitetônica portuguesa), processo necessário para 

atender às demandas da modernidade que concederia ao município status de 

grande metrópole. Ele constituía-se de quatro projetos diretamente interligados: a 

construção do aterro; mudança do sistema viário central; construção de viadutos de 

acesso; e a nova ponte para facilitar o fluxo entre Ilha e Continente.74  

O aterro acabou demarcando um efetivo distanciamento entre o núcleo 

histórico central da cidade e o mar. Trata-se de uma separação que ainda suscita no 
                                                 
74 NONNENMACHER, M. Vida e morte Miramar: memórias urbanas nos espaços soterrados da 

cidade. 2007. 225 p. Tese (Doutorado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 
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presente acalorados debates, algumas propostas75, mas poucas iniciativas efetivas 

para a retomada dessa ligação marítima.  

O conjunto de vias projetadas demandou intervenções não só na área do 

aterro hidráulico, mas também em pontos onde já existiam construções prévias. 

O antigo trapiche Miramar foi considerado inibidor das novas vias que iriam 

compor o sistema viário central, assim como o edifício do Forte Santa Bárbara e a 

antiga estação elevatória do sistema de esgotos, então Mictório Público. Foi dada 

ordem para suas respectivas demolições.76 Apesar da ordem, ocorreram iniciativas 

no sentido de buscar impedir sua execução. O momento político era marcado pelo 

autoritarismo do governo militar, mas mesmo assim formaram-se grupos pela 

proteção das edificações.  

Em defesa da preservação do Forte Santa Bárbara atuaram membros da 

intelectualidade local como o professor Oswaldo Rodrigues Cabral, o arquiteto Cyro 

Lyra e a historiadora Sara Regina Silveira de Souza77. 78 Cabral argumentou, em 

artigo publicado na imprensa, sobre o caráter de patrimônio histórico do prédio, e 

alegou que ele também poderia abrigar instituições como o Conselho Estadual de 

Cultura e o Instituto Histórico e Geográfico79. 

 

                                                 
75 Em 1997 foi realizado um concurso pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, 

em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, visando minimizar a forma inadequada 
como foi ocupado o aterro. Teve como vencedor, entre treze projetos, o que propunha a realização 
de um rasgo no Aterro até a Praça Central e que acolheria uma Praça D’ água, num ato de 
reencontro do centro histórico com o mar. (NONNENMACHER, 2007). 

76 NONNENMACHER, op. Cit.,p.60. 
77 Posteriormente Sara Regina Poyares dos Reis. 
78ADAMS, B. M. O patrimônio de Florianópolis: trajetória da gestão para sua preservação. 2001. 

p.226 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 

79 Jornal O Estado, 15 de julho de 1975, pag. 16. 
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Foto 4 - Fortaleza Santa Bárbara. Anos 1990. 
Fonte: 

http://www.pmf.sc.gov.br/guia/novo/portugues/patrimonio_historico/forte_santa_barbara.htm. 
Acessado em 20/01/09 

 

Por sua vez, o Miramar teve em sua defesa a atuação de jornalistas, artistas e 

escritores. Conforme evidenciado pela pesquisa de Marilange Nonnenmacher, o 

grupo Teatro Estudantil Catarinense – TECA apresentou projeto para conservação 

do prédio, que seria então espaço para atividades culturais. O grupo utilizava o 

prédio como teatro de arena desde 1972, apresentando peças propositivas, de 

caráter crítico, numa busca de interatividade entre atores, público e texto que 

buscava o surgimento de novas linguagens questionadoras da realidade. A busca de 

viabilizar a construção como teatro resultou inclusive na realização de melhorias nas 

suas condições físicas, por iniciativa dos próprios atores80.  

 

                                                 
80 NONNENMACHER, op. Cit.p.68. 
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Foto 5 - Praça Fernando Machado com o trapiche Miramar e a antiga estação elevatória do 

sistema de esgoto e posterior mictório (à esquerda da foto). 
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivo_historico/miramar.php. Acessado em 23/01/09 
 

Apesar da semelhança das propostas de ambos os grupos, que defendiam o 

desvio da via projetada e reaproveitamento dos prédios, o Miramar foi demolido. A 

demolição do Forte Santa Bárbara foi postergada e finalmente acabou sendo 

suspensa. O prédio continuou sediando a Capitania dos Portos até janeiro de 2001, 

passando então a sediar a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes. Já 

o mictório público, aparentemente, a demolição simplesmente o esqueceu81....  

O episódio do Miramar ocorre no mesmo ano em que é promulgada a lei 

municipal que trata do patrimônio histórico, artístico e natural do município. Também 

começaria a atuar em junho de 1974 a Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Natural do Município – COTESPHAN82. Uma análise das atas 

das reuniões desse ano e do seguinte não detectou nenhuma referência à questão 

do Miramar. 

                                                 
81 A construção seria tombada em nível estadual pelo decreto nº 31.255 de 31/12/1986.  
82 A comissão foi presidida inicialmente por Volney da Silva Milis (Secretário Municipal da Educação, 
Saúde e Assistência Social) e tinha como membros os professores Nereu do Valle Pereira, Carlos 
Humberto Pederneiras Correa, Sara Regina Silveira de Souza, o arquiteto David Ferreira Lima e o 
procurador Juarez Mey Souza.(ofício 523/74 de 03/07/1974 de Volney da Silva Milis (Secretário 
Municipal da Educação, Saúde e Assistência Social) para o prefeito Nilton Severo da Costa – 
Arquivos do SEPHAN-IPUF).   
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O motivo da ausência de discussões a respeito do Miramar nas atividades da 

recém estabelecida COTESPHAN pode em grande medida ser entendido através do 

posicionamento de seu presidente, apresentado na imprensa. Num artigo que 

tratava sobre o pedido de urgência na demolição do Miramar, feito pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER à Prefeitura, Volney da Silva Milis 

observa que  

 

[...] “a demolição do Miramar é irreversível”.  
- Temos a obrigação de conservar certos monumentos de valor histórico, mas 
devemos antes de tudo usar o bom senso. Pessoalmente e aqui não falo 
como presidente da Comissão do Patrimônio Histórico da cidade, acho que o 
Miramar não tem valor histórico. Para sintetizar o meu pensamento, acredito 
que nós não podemos entravar o plano de urbanização, por causa do Teatro 
Trapiche. Apesar de tudo, deixo uma ressalva: gostaria que o Miramar não 
fosse demolido, mesmo sabendo que terá que ser sacrificado em benefício do 
progresso da cidade. 83 

 

Trata-se de uma posição, como observou Marilange Nonnenmacher ao 

examinar o mesmo artigo, contraditória, hesitante e dissimuladora, pois busca ao 

mesmo tempo acatar as ordens do DER e não se indispor com os grupos que 

defendem o trapiche84. 

 Por outro lado, as observações de Volney lançam mão da idéia de valor 

histórico. Esse valor, pelo que pode ser observado nos objetos de discussão 

presentes nas atas da comissão85 durante o mandato de Volney86 (junho de 1974 a 

março de 1975), estaria relacionado em grande medida aos símbolos pátrios e do 

Estado, como o Museu Victor Meirelles, o museu de armas do Forte Sant’Ana, as 

demais fortalezas e a Casa da Alfândega. 

A ausência de tombamentos, e mesmo de propostas neste sentido feitas pela 

comissão, se daria até a reunião de 23/05/1975, quando a professora e historiadora 

Sara Regina Silveira de Souza propõe o tombamento das Igrejas de Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito, São Francisco de Assis, bem como as igrejas dos 

Distritos de Ribeirão da Ilha, Canasvieiras e Santo Antonio de Lisboa.  

                                                 
83 “DER pede à Prefeitura urgência na demolição do Trapiche Municipal”, Jornal O Estado, 

19/09/1974, p.18. 
84 NONNENMACHER,op.cit, p.138. 
85 Arquivos do SEPHAN/IPUF 
86 Também faziam parte da COTESPHAN neste período os professores Carlos Humberto 

Pederneiras Corrêa (Historiador-UFSC), Sara Regina Silveira de Souza (Historiadora-UFSC), 
David Ferreira Lima (Arquiteto) e Juarez Mey de Souza (Advogado e Procurador do Município).  
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A concepção de valor histórico existente pode ser visualizada na proposta da 

professora Sara Regina Silveira de Souza87. A proposta apela para o fato de a Ilha 

de Santa Catarina conter grande número de edifícios coloniais, do conjunto de 

igrejas ser de excepcional valor histórico, artístico e, portanto, de utilidade cívica e 

cultural. Além disso, segundo a professora, a arte sacra das igrejas coloniais 

catarinenses conservaria expressivas características da arte tradicional brasileira e 

peculiaridades regionais. 

A proposta da professora Sara Regina Silveira de Souza ainda se daria 

posteriormente à iniciativa de tombamento das Dunas da Lagoa da Conceição, de 

autoria do então vereador Edson Adrião Andrino de Oliveira. Esse projeto, já em 

tramitação na Câmara Municipal, foi apresentado e discutido na COTESPHAN na 

reunião de 29/04/1975, sendo aventada na reunião a possibilidade de uma 

proposição comum. Na reunião seguinte, em 16/05/1975, compareceram o vereador 

Waldemar Joaquim da Silva Filho, então Prefeito Municipal em exercício, e o 

vereador Edson Andrino de Oliveira, os quais apresentaram a proposta de 

tombamento à comissão. 

A noção de valor histórico acabaria sendo posta em prática pela máquina 

pública posteriormente à de valor paisagístico e ambiental.  

A destruição do Miramar foi um episódio em que, mais uma vez, a busca pela 

modernidade, pelo progresso, que resultaria das grandes obras, e presente até 

mesmo na fala do presidente do órgão que deveria protegê-lo, foi o argumento tido 

como decisivo para sua condenação. A plausibilidade desse argumento tem forte 

amparo na magnitude do processo de construção urbana que ocorreu à volta do 

Miramar naquele momento.  

A fala do presidente do SEPHAN já não se limita unicamente a referir-se ao 

Miramar como “curiosidade arcaica”, como fez Lucas Boiteux em relação a uma 

ponte que estava no caminho do progresso do início do século. Nessa fala já está 

presente a busca em problematizar tal edificação do passado, mesmo que seja para 

desqualificá-la, procurando desenvolver seu discurso dentro do que julgava a forma 

correta para lidar com um patrimônio, dentro das regras do seu campo naquele 

momento. A atitude, no seu diálogo com os acontecimentos do Miramar, já revela a 

incorporação de outras concepções a respeito dos vestígios materiais do passado e 
                                                 
87 Processo nº02/75 de 30/05/1975, Proposta de Tombamento das Igrejas do Município de 

Florianópolis. Arquivo do SEPHAN/IPUF. 
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de como deveriam ser compreendidos e abordados. 

O episódio revelou igualmente a complexidade do campo que compõe o 

patrimônio cultural. Duas construções do passado impediam, na visão dos gestores 

públicos, o progresso presente da cidade, ambas tinham sofrido modificações de 

suas formas originais. Uma delas de origem militar, próxima aos cânones oficiais de 

preservação88 e defendida por professores universitários com bom relacionamento 

junto aos poderes instituídos. A outra, um espaço ligado ao mar e às relações 

cotidianas de várias épocas. Tinha uma imagem ligada à boêmia e naquele 

momento de ameaça era defendido por atores de uma modalidade alternativa de 

teatro, jornalistas89 e demais artistas90.  

 A discrepância de atitudes pode ser visualizada inclusive na própria 

COTESPHAN, que silenciou a respeito do Miramar, mas se manifestou com relação 

ao Forte Santa Bárbara. Durante a reunião de 17/10/1975, é debatida uma proposta 

para o tombamento do forte. A proposta divide a comissão91, sendo o Arquiteto 

David Ferreira Lima e o Professor Carlos Humberto contrários à mesma. A seu favor 

se posicionam os Professores Nereu do Valle Pereira, Sara Regina Silveira de 

Souza e o procurador Juarez Mey de Souza. Ao final o pedido de tombamento é 

ratificado pela comissão92.  

O resultado do processo foi o de levar a destruição do Miramar a se tornar, no 

futuro, um símbolo de insensibilidade e reflexão para o patrimônio cultural da cidade. 

Também fez surgir uma modalidade nova de patrimônio em Florianópolis: o prédio 

que “buscam renascer” 93. 

                                                 
88 Conforme apresenta Rogério Proença Leite, no livro Contra-usos da cidade, originalmente as 

políticas de preservação no Brasil, assim como em outros países, estavam relacionadas à 
consolidação de uma imagem política e cultural da nação tendo o Estado como principal artífice. 
Os bens culturais que integravam o patrimônio eram escolhidos pela sua capacidade em 
expressar de forma modelar a história oficial como suposta síntese da memória, tradição e 
identidade nacionais, com a predominância de monumentos que reafirmariam os poderes 
políticos, religiosos e militares. (2004).  

89 Como Beto Stodieck em sua coluna no jornal O Estado. 
90 Pessoas, como descreveu Marilange Nonnenmacher em sua tese “Vida e morte Miramar”, do tipo 

do futuro historiador e folclorista Gelci José Coelho [Peninha], que na época estreava peças no 
Teatro Álvaro de Carvalho - TAC (2007 p. 131). 

91 Na época composta por João Aderson Flores (Presidente), Nereu do Valle Pereira, Sara Regina 
Silveira de Souza, Carlos Humberto Corrêa, David Ferreira Lima e Juarez Mey de Souza. (Ata da 
reunião de 17/10/1975, Arquivos do SEPHAN/IPUF) 

92 Apesar dessa atitude, o tombamento do Forte Santa Bárbara somente ocorreria em 29/05/1984 e 
por iniciativa do IPHAN, o órgão federal. 

93 Conforme descrito por Marilange Nonnenmacher em sua tese “Vida e morte Miramar”, ofício 
contendo abaixo-assinado foi encaminhado à Câmara Municipal em 08 de março de 1995. O 
documento, composto pelos chamados “aficionados dos pontos históricos da ilha”, propunha uma 
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Foto 6 - Monumento ao Miramar, posicionado sob a antiga localização do trapiche.  
Fonte: http://www.alquimidia.org/desacato/index.php?mod=pagina&id=530. Acessado em 

25/01/09. 
 

O episódio do Miramar também ocorreu num momento de inflexão. A questão 

patrimonial nos anos seguintes passou a ter uma presença institucionalizada e 

jurídica no âmbito da administração pública municipal. Essa inserção no 

planejamento e construção da cidade passaria a crescer progressivamente. Ela 

ocorreria seja por meio de tombamentos, efetuados pelo órgão municipal criado para 

tal fim naquele mesmo ano, seja por determinações da legislação de ocupação do 

espaço urbano. Trata-se de fatos que ocorreriam sob um novo regime de 

historicidade, que levaria a manifestações perante e pela máquina governamental e 

suas ações. 

 

 

DIREITO À PROPRIEDADE, DIREITO AO PATRIMÔNIO.   

 

 As mudanças pelas quais passava Florianópolis durante as décadas de 1970-

80 resultaram não só em mudanças na estrutura física da cidade. A forma como 

essa estrutura era percebida e construída também mudou.  

 As percepções com relação ao passado e à preservação de seus vestígios 

físicos deixaram o campo das teorizações e passaram a constituir um campo de 

atuação. Na esfera do poder público municipal, essa percepção levaria ao uso do 

                                                                                                                                                         
parceria entre a Prefeitura, o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF e a 
comunidade em geral para reconstruir o Miramar. (2007, p.108).   
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instituto do tombamento. Esse instrumento, que seria progressivamente utilizado nos 

bens edificados, acarretaria um choque com um conceito caro às sociedades 

capitalistas, o direito à propriedade. Tratou-se de uma novidade em Florianópolis, 

pois anteriormente a atuação do governo municipal, o tombamento somente fora 

utilizado em bens já governamentais, como as fortalezas, ou que foram pelo governo 

comprados, como a Casa de Victor Meirelles, anteriormente propriedade particular. 

 As limitações impostas pelo instituto do tombamento à liberdade de ação 

sobre uma propriedade privada revelariam uma outra faceta das percepções com 

relação ao passado e das tensões que acarretariam. 

 O caso do edifício do Santa Catarina Country Club foi significativo no que 

tange à questão das limitações dadas ao direito de propriedade, como resultado de 

uma nova percepção sobre as edificações do passado. O prédio94 fora tombado pelo 

Decreto nº 045 de 23 de março de 1979, pelo prefeito Francisco de Assis Cordeiro. 

 O Santa Catarina Country Club era uma entidade recreativa que passava por 

dificuldades financeiras no ano de 1978. Esse fato levou à formação de uma 

comissão especial95, visando buscar alternativas para examinar as dívidas da 

instituição e propor formas para saná-las.  

 Uma das alternativas para sanar as dívidas envolvia a venda do patrimônio do 

Clube, representado pelo seu prédio e terreno. 

  A possibilidade de uma eminente mudança na situação do patrimônio do 

clube ficou evidenciada na correspondência96 enviada ao presidente da comissão 

especial, João Jorge Mussi, pelo associado Esperidião Amin Helou Filho97. Ao 

manifestar seu conhecimento da intenção da “redestinação” do patrimônio do clube, 

na correspondência o associado sugere que a comissão proponha a COTESPHAN o 

tombamento dos “edifícios e verdes adjacentes” que compõem o patrimônio da 

entidade.   

Logo após a sugestão dada por Esperidião Amin à comissão especial do 

Clube, os presidentes da COTESPHAN, João Aderson Flores, e do Conselho 
                                                 
94 Tratava-se de um exemplar de casa de chácara, no estilo Neoclássico Uruguaio, uma das 
correntes do Ecletismo. O prédio foi construído em 1879 pelos mesmos artífices uruguaios que 
reformaram o Palácio Cruz e Sousa. (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa 
Catarina Country Club). 
95 Síntese da Assembléia Geral Ordinária Permanente de 03/04/1978 do  Santa Catarina Country 

Club (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa Catarina Country Club) 
96 Carta datada de 14/04/1978 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa Catarina 

Country Club).  
97 Naquele momento prefeito do município (nomeado de 06/07/1975 a 14/08/1978). 
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Municipal de Desenvolvimento, Ari Kardec B. de Melo, manifestam-se, mas numa 

direção diferente. Eles enviam um ofício98 ao próprio Esperidião Amin, mas que ao 

invés de associado do clube encontra-se na condição de prefeito da cidade, 

solicitando no documento o tombamento do prédio do Clube e áreas verdes 

adjacentes. 

Aparentemente a preocupação com a venda do patrimônio do Clube ainda 

continuou durante o restante daquele ano, pois, em dezembro, em nova 

correspondência, enviada ao então prefeito substituto Nagib Jabor (14/08/1978 a 

31/01/1979), o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, o mesmo Ari 

Kardec, solicita o tombamento compulsório dos “edifícios e verdes adjacentes”, pois 

 

Tendo em vista o tempo decorrido e a notícia que se propala nasta (sic) 
cidade, de que grande parte dos associados daquele Clube têm a intenção de 
vender o imóvel – o que representaria grande prejuízo para a Capital, se o 
prédio for demolido e os verdes forem danificados – volta este Conselho, pela 
unanimidade de seus componentes a solicitar desse Gabinete, as medidas 
legais que resultem no tombamento já proposto, por ser do mais alto 
interesse para a comunidade florianopolitana.99 

 

A solicitação, feita no apagar das luzes do ano, teve boa acolhida, pois o 

decreto de tombamento foi assinado no dia 23 de março seguinte, já pelo novo 

prefeito Francisco de Assis Cordeiro100, nas comemorações do 253º aniversário de 

Florianópolis.  

Apesar do tombamento, as questões com relação ao Clube e seu patrimônio 

imobiliário estavam longe de serem resolvidas.  Os associados da entidade movem 

em 1984 uma ação judicial contra o município de Florianópolis, solicitando a 

anulação do ato de tombamento, pois ele frustraria os atos da Sociedade 

proprietária, sofrendo o poder de polícia do município na sua conservação, e feria o 

justo valor de preço da propriedade101. O ato é encarado como de grande gravidade 

pela coordenadora do SEPHAN na época, a arquiteta Betina Adams, que, em 

                                                 
98 Ofício G.S. nº 324/78, de 06/07/1978 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa 

Catarina Country Club) 
99 Ofício de 29/12/1978 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa Catarina Country 

Club).  
100 Nomeado de 21/02/1979 a 11/04/1983. 
101 Ação ordinária de anulação de ato jurídico, cumulada com perdas e danos. (Arquivos do 

SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa Catarina Country Club). 
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reportagem veiculada no Jornal O Estado de Santa Catarina102 alerta para as 

possíveis conseqüências junto a outros bens tombados até mesmo em nível 

Estadual e Nacional, os quais poderiam sofrer ações semelhantes. 

A ação judicial acaba sendo vencida pela prefeitura. Todavia, o processo de 

defesa da manutenção do tombamento não se deu unicamente por via jurídica. 

Ocorre uma grande mobilização de entidades como a Associação Profissional dos 

Arquitetos no Estado de Santa Catarina - APAESC, União Catarinense de 

Estudantes - UCE, Diretório Central dos Estudantes da UFSC – DCE, Movimento 

Ecológico Livre - MEL, Departamentos de Ciências Sociais e Jornalismo da 

UFSC103. Também é registrado abaixo assinado em apoio à manutenção do 

tombamento, feito no Encontro de “Ação Cultural Integrada – Preservação na Área 

de Migração”, realizado na cidade de Pomerode/SC,  no qual estiveram presentes 

membros do SPHAN - Ministério da Cultura, Fundação Catarinense de Cultura - 

FCC, Conselho Estadual de Cultura, Universidade Regional de Blumenau – FURB, 

UFSC (Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão, Diretora do Departamento Artístico e 

Cultural), Instituto Brasileiro de Planejamento de SC, além de profissionais de 

prefeituras do estado de Santa Catarina104.  

 Apesar da vitória da manutenção do tombamento, a situação de abandono do 

prédio persistiu. Essa situação foi destacada em reportagem do Jornal O Estado105. 

Na mesma reportagem, o presidente do Clube, Otto Entres106, “esbravejava” contra 

a prefeitura, alegando que não havia elementos históricos e arquitetônicos que 

justificassem o tombamento. Também argumentava que o clube fora desmoralizado 

e a prefeitura deveria reformar o prédio e pagar o “valor real do comércio” aos 

sócios. Segundo o presidente, devido ao tombamento, os sócios da entidade não 

estariam pagando suas contribuições sob a alegação de que o prédio já não lhes 

pertenceria.  

                                                 
102“Prédio Tombado pode ser Derrubado”, Jornal o Estado de Santa Catarina de  12/10/1985, p.24 
103 Boletim APAESC nº19 de dezembro de 1985 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do 

Santa Catarina Country Club). 
104 Abaixo assinado registrado em 09/10/1985 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do 

Santa Catarina Country Club). 
105 “Abandono põe em risco valor arquitetônico do prédio do Country Club”. Jornal O Estado, 

03/05/1987.  
106 Na época, Otto Entres também era responsável pelo prédio do antigo Tiro Alemão. [Jornal O 

Estado, 03/05/1987].  O prédio, contruído em 1921,  era um exemplar de “clube de caça e tiro”, 
sua preservação, segundo o SEPHAN, significaria a valorização de um dos poucos elementos da 
colonização germânica presentes na Capital. A edificação foi sumariamente demolida sob a 
alegação que tal fato dificultaria a venda do terreno. [ADAMS, 2001, p.151]. 
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 As alegações dos sócios apresentadas por Otto Entres revelam uma clara 

confusão entre o instituto do tombamento e o da desapropriação. O tombamento ao 

contrário da desapropriação, somente estabelece limites sobre o tratamento dado ao 

bem, buscando preservar algumas de suas características, via de regra, de 

relevância histórica e artística, não transfere a sua propriedade para o Estado.  

 Mesmo após a perda da ação judicial, a diretoria do Clube persistiu na busca 

de um “uso” para a área do referido clube. Teve início uma troca de ofícios107 com o 

IPUF, cujo objetivo era estabelecer formas de utilização do terreno visando sua 

alienação. Propostas e contra-propostas são trocadas entre as entidades.  

A COTESPHAN sugeriu que a área fosse desmembrada em duas, sendo que 

uma delas, onde se encontravam as edificações e um bosque, seria doada ao 

município para uso cultural. A outra área, mediante determinadas condições, poderia 

ser usada para novas edificações. 

 A Diretoria, num primeiro momento, pareceu aceitar parcialmente a proposta, 

mas sugerindo que o casarão fosse doado para uma entidade cultural que não fosse 

necessariamente da prefeitura, mas que se comprometesse a lhe dar uso cultural. 

Em correspondência posterior, a direção do Clube sugeriu que o prédio fosse 

destinado à Fundação Pró-Turismo de Florianópolis – PROTUR, entidade sem fins 

lucrativos, cujos sócios eram empresários de Florianópolis108.  

 Uma última rodada de negociações acabou levando a COTESPHAN a sugerir 

duas alternativas à direção do Clube: a primeira seria a manutenção do terreno com 

o prédio e o bosque sendo integrados ao empreendimento que seria construído; a 

segunda alternativa previa o desmembramento em duas áreas, com uma delas, a 

que continha o prédio, sendo doada à PROTUR e revertendo para a prefeitura caso 

a entidade fosse extinta. Ambas as propostas previam que fosse mantido 

permanentemente público o acesso ao prédio109.  

 A assembléia de associados do Clube acabou aceitando a primeira proposta, 

a que mantinha a integridade do terreno e atribuía a restauração do prédio ao 

comprador. 

                                                 
107 A partir de 26/07/1989 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa Catarina 

Country Club). 
108 Ofício enviado pelo presidente do Santa Catarina Contry Club ao IPUF em 18/10/1989 (Arquivos 

do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa Catarina Country Club). 
109 Ofício nº 787/DIPRE/89 de 26/10/1989 (Arquivos do SEPHAN/IPUF, dossiê tombamento do Santa 

Catarina Country Club). 
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 O terreno, junto com o imóvel tombado, foi vendido em 28/06/1991. Um 

projeto de torres residenciais foi aprovado no terreno em 1996. O casarão tornou-se 

parte do residencial. O diretor da empresa proprietária do empreendimento declarou 

ser intenção da empresa,  

 

[...] além de oferecer uma área de lazer com 3.250 mil metros quadrados 
[área tombada] aos seus moradores, poder resgatar a memória da ilha. “A 
cidade acaba ganhando pois isso aqui vai ficar para o resto da vida” diz 
Orlando [Koerich Filho, diretor presidente da empresa Zita Empreendimentos 
Imobiliários][...]”110 

 

O episódio do Santa Catarina Country Club revelou o quanto, em 

Florianópolis, a questão do patrimônio edificado também gerou uma tensão com a 

questão da propriedade. Apesar desse choque, a situação assumiu um grau de 

acomodação, sendo o seu discurso incorporado, aparentemente, pelos agentes 

imobiliários. Semelhante atitude resulta não só da mobilização daqueles ligados ao 

campo patrimonial, com o estabelecimento de um certo grau de autonomia do 

mesmo, mas, em certa medida, reflete as percepções a respeito do patrimônio 

cultural que progressivamente vão sendo incorporadas e utilizadas pelos mais 

diversos setores da sociedade. Há uma mudança social no forma de lidar com os 

vestígios do passado que aos poucos vai se incorporando nas práticas do cotidiano. 

 

                                                 
110 “Prédio antigo é recuperado”, jornal O Estado, 03/03/2000, p.07. 
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Foto 7 - Santa Catarina Country Club já como “anexo” de um prédio residencial. Foto de 

janeiro de 2009. 
Fonte: Foto do autor [acervo pessoal]. 
 

A questão patrimonial também sofreria desdobramentos, frutos até mesmo de 

sua incorporação por setores da sociedade florianopolitana. Esses desdobramentos 

assumiriam igualmente uma postura de preservação de espaços de convivência, 

como veremos a seguir. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

A CIDADE E SEUS EDIFÍCIOS: ENTRE O HISTÓRICO E O AFETIVO 

 

 

 A questão patrimonial relacionada às edificações apresentaria outras nuances 

na sua trajetória em Florianópolis. Uma delas seria a de relacionar as edificações 

não só a estilos arquitetônicos, símbolos da nacionalidade, ou atividades passadas, 

mas com atividades ainda presentes, ligá-las à convivência do cotidiano.  

 

  

QUANDO A CONVIVÊNCIA É O PATRIMÔNIO 

  

O caso do Senadinho serve para refletir sobre a relação entre convivência 

cotidiana e patrimônio. O Café Ponto Chic, ou Senadinho, localizado na esquina 

entre as ruas Felipe Schmidt e Trajano, fora aberto em fins da década de 1940111. 

Tornou-se um dos pontos de encontro daqueles que desejassem discutir as últimas 

questões relacionadas à política, esportes, cultura ou outros temas em evidência na 

cidade.  

Esse espaço de convivência acabaria sendo enriquecido, em setembro de 

1978, pela iniciativa de alguns de seus freqüentadores de criar uma sociedade que 

congregasse os freqüentadores mais assíduos do café. Foi fundado então o Senatus 

Populusque Florianopolitanus – S.P.Q.F, ou “Senado para Qualquer Fofoca”, como 

brincam alguns. Essa entidade acabou entrando para o anedotário da cidade, 

passando inclusive a distribuir anualmente diplomas para aqueles que eram eleitos 

seus senadores.  

O primeiro diploma foi entregue em 29/11/1979 para o então presidente da 

república, General João Baptista Figueiredo.112 O fato se deu no meio da chamada 

“Novembrada”, protesto organizado por estudantes contra o regime ditatorial e que 

resultou em tumultos e processos com base na lei de segurança nacional. 

 Apesar da relação estabelecida com a vida cultural da cidade, o café acabaria 

                                                 
111 Café Ponto Chic continua com as portas fechadas. (jornal A Notícia, suplemento AN Capital, 

Caderno Geral, de 02/04/2005) 
112 Os diplomas sempre são outorgados com versos. O de Figueiredo dizia "Plante que o João 

garante/É também o nosso lema/Plantamos no senadinho/Garantimos nosso esquema". (jornal A 
Notícia, suplemento AN Capital, 03/12/2000). 



62 
 

 
 

sendo fechado no ano de 2004. A notícia de que no local seria aberta uma agência 

financeira resultou numa mobilização de seus freqüentadores, que buscaram formas 

de reverter o uso ao qual estaria se destinando. Ocorre, então, a criação do SOS 

Café Ponto Chic, Movimento Popular pela reabertura do Café Ponto Chic. O 

movimento encaminha uma solicitação à prefeita Ângela Amin113, pedindo que seja 

sustada a locação do imóvel para a entidade financeira e que sejam encaminhados 

estudos para o seu tombamento. 114 

 O requerimento enviado à prefeita argumenta que o local onde funcionou por 

mais de 50 anos o tradicional Café já faria parte da cultura de Florianópolis. Os 

moradores da cidade teriam se habituado a freqüentá-lo, bebendo cafezinho, 

batendo papo, trocando idéias democraticamente sobre política, esporte, negócios, 

etc. O Ponto Chic também faria parte do roteiro turístico da Capital, sendo um 

referencial de visitas. 

 O documento do movimento SOS Ponto Chic ainda argumenta que 

 

Na realidade o CAFÉ PONTO CHIC, embora pertença de direito a uma firma 
comercial, na prática pertence de fato ao Povo de Florianópolis que o utiliza 
como seu referencial e marcação de encontros, e, seu desaparecimento se 
constituirá  numa perda irreparável não apenas na paisagem cultural da Ilha 
de Santa Catarina, como também, aos usos e costumes de seus habitantes. 

 

Na seqüência, o documento ainda alerta para a possibilidade de a região 

sofrer um processo de desertificação perigosa com o fechamento do Café. Sugere o 

uso de medidas compensatórias como a isenção de impostos e taxas municipais ao 

proprietário, visando o seu efetivo funcionamento. Ademais, lembra o caso, ainda 

recente na época do documento em questão, da Confeitaria Colombo no Rio de 

Janeiro, que fora restaurada e entregue à comunidade.   

 O apelo se concentrou no aspecto de convivência possibilitado pelo espaço. 

Ocorreu todo um recurso ao referencial simbólico que envolvia o Café Ponto Chic e 

sua ligação com a cidade. Tratava-se de uma nova abordagem, pois reivindicava a 

proteção de um aspecto do local que ainda não estava formalmente protegido, 

                                                 
113 Mandato de 1997 a 2000, sendo reeleita para 2001 a 2004. 
114 Requerimento datado de 28/09/2004 e assinado por Rogério Queiroz, advogado e ex-vereador; 

Edir Vassalo Ramos Vidal, Átila Ramos, Anderson Loureiro e João Batista Soares (Processo nº 
28522-2004 GPRE, Arquivo Histórico do Município de Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo 
Procuradoria). 
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malgrado a parte material da edificação ser tombada115.  

 O recurso discursivo à importância do espaço para a cidade continua em 

novas manifestações. Ao primeiro documento, segue outro do mesmo Movimento 

116, também enviado à prefeita, que apela em prol da salvaguarda daquele que seria 

“um dos mais expressivos redutos culturais de Florianópolis”. O documento lembra o 

fato de a própria prefeita fazer parte do quadro de homenageados pelo Senadinho 

tendo bastante conhecimento, portanto, acerca do funcionamento daquele local. 

Também lembra ser aquele um “[...] espaço de discussão, de troca de idéias, de 

confraternização e de difusão da cultura manezinha117 [....]”. 

 Para os defensores do Café, ele se projetaria sobre uma área maior, pois, 

como apontam nesse segundo documento, 

 

Tanto pelo aspecto turístico como pelo urbano e humano, o espaço do 
Senadinho/Ponto Chic sempre foi mais do que um ponto de encontro, ainda 
mais se considerarmos a falta de pontos, chiques e tradicionais como aquele, 
nessa nossa cidade. Trata-se de uma praça, com o referencial no café, que 
possui um tanto de nostalgia, de pujança histórica, de identidade cultural 
dessa nossa gente em relação àquela esquina famosa. 

 

O documento finaliza solicitando que o Café seja elevado à condição de “Uso 

Social”, através de declaração como sendo de utilidade pública, com vistas a um 

futuro tombamento de seu uso. Seria, na visão do movimento, uma forma de garantir 

a sua compatibilidade com o pleno desenvolvimento das suas funções sociais como 

propriedade urbana, em prol do bem coletivo e dos valores culturais, de democracia 

e cidadania. 

 Os requerimentos são precedidos e acompanhados de uma série de artigos 

publicados pela imprensa118, em que são apresentadas alertas e exortações. Em 

determinados momentos o tom das mensagens se revela bem menos comedido que 

nos requerimentos à prefeita. A empresa de crédito que pretendia ocupar o local é 

taxada de “[...] monstrengo de casa bancária estéril, sem alma e sem as cores 

                                                 
115 Pelo Decreto municipal nº 270/86, assinado em 30/12/1986. 
116 Datado de 29/09/2004, assinado pelo jornalista Anderson Loureiro (Processo nº 28522-2004 

GPRE, Arquivo Histórico do Município de Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo Procuradoria). 
117 A questão do manezinho será abordada na seqüência desta dissertação. 
118 “SOS Ponto Chic 1,2 e3”, jornal A Notícia, suplemento AN Capital de 24/09/2004. “O Charme que 

ficou para trás”, jornal O Estado de 25 e 26/09/2004.  “SOS Ponto Chic”, jornal A Notícia, 
suplemento AN Capital de 28/09/2004. “”Senadores” querem salvar Ponto Chic”, jornal A Notícia, 
suplemento AN Capital de 29/09/2004. 
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alegres e viçosas de nosso Ponto Chic.”119 Noutro momento assinala-se que 

“transformar o Senadinho num órgão financeiro é piada de mau-gosto”120.  

 As movimentações dos Senadores não terminam com essas atitudes. Um 

abaixo assinado, “de cidadãos residentes em Florianópolis e de turistas”121, 

encabeçado pelo presidente do Senadinho, Edy Leopoldo Tremel, contendo 646 

assinaturas colhidas nos dias 04 e 05/10/2004, é enviado a prefeita Ângela Amin 

solicitando a reabertura do Ponto Chic. 

 A movimentação realizada parece ter sensibilizado a prefeita, que teria 

inclusive se movimentado para elaborar decreto para desapropriação do imóvel122. 

Apesar dessa expectativa, não houve nenhuma medida de desapropriação em seu 

governo. 

 A questão é retomada já sob a administração do prefeito Dário Elias 

Berger123. O tema incorpora outras questões, do ponto de vista da natureza 

patrimonial que assumiria o Café, que podem ser identificadas no parecer do 

procurador Norton Makowiecky. Sua análise faz observações sobre o Café Ponto 

Chic como “[...] lugar de tradição e parte do patrimônio imaterial e dos costumes da 

cidade.” 124 

As observações do procurador incorporam as feitas anteriormente pelo 

SEPHAN125, que também aponta a inexistência de legislação municipal que 

contemple a proteção do patrimônio imaterial, no caso o uso do Ponto Chic como 

café. O SEPHAN também alerta para a ineficácia do tombamento para proteção e 

manutenção das manifestações e bens de natureza imaterial, que têm caráter 

processual e dinâmico, diferentemente dos bens materiais. 

                                                 
119 “SOS Ponto Chic 1”, A Notícia, suplemento AN Capital de 24/09/2004. 
120 “SOS Ponto Chic”, A Notícia, suplemento AN Capital de 25/09/2004. 
121 Abaixo Assinado, 04 e 05/10/2004 (Processo nº 28522-2004 GPRE, Arquivo Histórico do 

Município de Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo Procuradoria).  
122 Essa intenção ficou expressa na mensagem eletrônica (e-mail) de agradecimento enviada pelo 

coordenador do SOS Ponto Chic, Rogério Queiroz, à Prefeita Ângela Amin em 25/11/2004, onde 
dá conta da informação que recebera do procurador Norton Makowiecky de que estaria sendo 
ultimada a minuta do decreto de desapropriação. (Cópia impressa parte do processo nº 28522-
2004 GPRE, Arquivo Histórico do Município de Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo 
Procuradoria).  

123 Mandato de 2005 a 2008. 
124 Parecer nº 105/05 de 15/03/2005da Sub-Procuradoria de Urbanismo Patrimônio e Meio Ambiente 

– SUPAMA da Prefeitura Municipal de Florianópolis (Processo nº 28522-2004 GPRE, Arquivo 
Histórico do Município de Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo Procuradoria). 

125 Ofício 0907/2004, de 19/10/2004, enviado à então Procuradora Geral do Município, Maria 
Eduvigem Cardoso (Processo nº 30925-2004 PROT, Arquivo Histórico do Município de 
Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo Procuradoria). 
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O cerne das discussões entre os diversos agentes envolvidos, repousa sobre 

uma forma que garanta a perpetuação do uso do espaço. Aparentemente havia por 

parte de muitos dos integrantes do debate a respeito do destino do Senadinho, a 

percepção de que esse uso poderia ser tombado da mesma forma como vinha 

sendo tombada a parte material das edificações, garantindo o seu formato “original”.  

Essa possibilidade de “garantir” a manutenção das práticas que ocorriam no 

Café, não era sequer contemplada pelas legislações federal e estadual, que 

enfocavam unicamente a descrição e registro das práticas, sem interferir nas 

eventuais mudanças que ocorressem posteriormente. Haveria após o primeiro 

registro, um acompanhamento visando unicamente revalidar, ou não, o registro 

depois de determinado período, sem interferir, por meio de uma ação jurídica, na 

prática em si. 

 As ações relacionadas ao patrimônio imaterial eram na época do debate 

sobre o Senadinho, apesar da existência de uma legislação federal e estadual, 

relativamente recentes no panorama da administração pública, ainda mais no caso 

de Florianópolis. O município somente contaria com legislação própria sobre essa 

questão com a assinatura da lei nº 7.667126, em 25/06/2008, que instituiu o 

Programa Municipal de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial ou 

Intangível do Município. A lei utiliza parte do texto da Constituição Federal de 1988 

na sua redação, todavia enfatiza a busca do registro do bem imaterial, não fazendo 

menção ao seu tombamento, como vinha sendo discutido inicialmente no caso do 

Ponto Chic. 

A análise do procurador Norton Makowiecky, no ano de 2005, também busca 

dar conta da questão do tombamento, tendo em vista a natureza imaterial que 

assumiria o Café Ponto Chic. Nas discussões estabelecidas com os integrantes do 

SEPHAN e da Fundação Franklin Cascaes, o procurador cita três alternativas que 

teriam sido levantadas, dentre as quais o “tombamento do uso do café do Ponto 

Chic como bem de natureza cultural imaterial”.  

O processo de “tombamento” como bem de natureza imaterial poderia, na 

análise do procurador, ser encaminhado com o amparo do Decreto Federal nº 3.551, 

de 04/08/2000 e do Decreto Estadual nº 2.504, de 29/09/2004 que instituiriam, nas 

suas próprias palavras, “[...] formas de Registro [grifo nosso] de Bens Culturais de 

                                                 
126 Para consultar o texto da lei vide anexo A. 
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Natureza Imaterial que constituem o Patrimônio Cultural Brasileiro e de Santa 

Catarina, respectivamente.” Todavia, essa possibilidade é desencorajada pelo 

procurador, que observa ser a mesma complexa, além de o Café poder ser 

considerado um bem de natureza local, o que o excluiria da apreciação dos órgãos 

Federal e Estadual. Para esse caso, o procurador repete a constatação do SEPHAN: 

o município teria de estabelecer formas de registro de seus bens culturais de 

natureza imaterial.  

O que não fica claro no parecer é se houve um entendimento do que é 

efetivamente estabelecido na legislação, ou seja, o registro do bem imaterial, não o 

seu tombamento. Embora ambos sejam formas de buscar proteger o bem, o 

tombamento implica em manutenção, pela força da lei, de uma forma original127, ao 

passo que o registro envolve somente sua descrição e categorização128.  

Aparentemente a aplicação da legislação ligada ao conceito de bem imaterial ainda 

não fora bem entendida por alguns daqueles que dela buscavam fazer uso.  

Apesar dos equívocos, é interessante notar como os diferentes conceitos de 

patrimonialização, ou ao menos a busca de sua apropriação, vão se aproximando do 

cotidiano da administração pública.  

A segunda alternativa apontada pelo Procurador é a de desapropriação da 

área, visando estabelecer nela o Café e posto de informações turísticas a ser 

administrado pelo Município. Essa opção implicaria em dispêndio do Poder público e 

concordância do proprietário, que já teria contrato com a empresa que pretendia 

alugar o local. A desapropriação por transferência de índice129 não teria sido aceita 

pelo proprietário e o município não teria recursos alocados para uma desapropriação 

judicial, além dos custos para posteriormente manter o Café. 

                                                 
127 Como estabelece por exemplo o artigo 17 do Decreto Federal nº 25 de 30/11/1937: “as coisas 

tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem 
prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, 
pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta por cento do dano causado. 

128 O Decreto Federal nº 3.551 de 4/08/2000 institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que será feito por meio da inscrição de: conhecimentos e modos de fazer enraizados no 
cotidiano das comunidades, no Livro de Registro dos Saberes; rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social no Livro de Registro das Celebrações; e mercados, feiras, santuários, praças e demais 
espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas no Livro de Registro dos 
Lugares. Os bens culturais registrados serão reavaliados a cada dez anos, podendo ser 
revalidados ou não, sendo que neste último caso será apenas mantido o registro como referência 
cultural de seu tempo. 

129 O mecanismo permite que um empreendedor transfira o direito de construir de certo terreno, no 
qual por lei não se poderia erguer edificações por estar em área de preservação ou ser tombado 
pelo patrimônio cultural, para outra área da cidade onde poderá exercê-lo. 
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A terceira opção, apresentada no parecer, era a de incorporar o uso do Café e 

“resgate” da memória ao projeto pretendido pela empresa que iria ocupar o local. 

Conversas realizadas com a empresa IBI Administradora e Promotora revelaram que 

a mesma tinha interesse em agregar o uso do Café ao seu produto visando criar 

uma identificação com a cidade.  

A alternativa de incorporação do uso do Café pelo locador acaba sendo 

apontada no parecer do procurador como a melhor. Ele cita inclusive parecer do 

SEPHAN que apoiaria essa alternativa e a inexistência de lei de zoneamento que 

impeça a instalação de agência financeira no local. Finaliza observando que  

 

[...] é nosso entendimento que o Município, através do SEPHAN, da 
Fundação Cultural Franklin Cascaes, da Casa da Memória com seu arquivo 
fotográfico e desta Procuradoria, facilite o processo de adequação da 
proposta da empresa, para que esta parceria entre o Poder público e a 
iniciativa Privada resulte na preservação harmônica de nossos bens culturais. 

 

 Uma reunião feita após esse parecer, com a presença de integrantes da 

Prefeitura130, Banco IBI S.A.131 e do Senatus Populesque Florianopolitanus –

Senadinho,132 oficializa os termos do acordo no dia 18 de abril de 2005133. Os 

termos buscam adequar a incorporação da memória e uso do Café às atividades da 

empresa que iria ocupar o espaço do Senadinho. Seriam utilizados no interior da loja 

dados e fotos em painéis, com imagens cedidas pela Senatus Populesque 

Florianopolitanus e Casa da Memória da Fundação Franklin Cascaes. Também foi 

estabelecida a realização de uma publicação a respeito da história do Senadinho e 

demais cafés da cidade, a ser patrocinada pelo Banco IBI.   

 As movimentações em torno do Café Ponto Chic revelaram outro ponto de 

tensão relacionado ao patrimônio cultural tido como de Florianópolis. Diferentemente 

de movimentações anteriores, que envolveram o poder público municipal, o caso do 

Senadinho apresentou a novidade de apelar para uma situação de uso de um 

                                                 
130 O Procurador Geral do Município, Jaime de Souza; o procurador Chefe da SUPAMA, Norton 

Makowiecky; Suzane Albers Araújo e Betina Adams, do SEPHAN/IPUF; e Eliane Veras da Veiga 
Pacheco, da Casa da Memória da Fundação Franklin Cascaes.  

131 Ralf Mordhorst, vice-presidente; Dárcio D’Agosto Filho, Diretor; Fernando Luiz Castro Souza, 
engenheiro da empresa; e Hamilton  da Silva Santos, advogado da empresa. 

132 O Presidente Edy Leopoldo Tremel. Na documentação analisada para a pesquisa não houve 
menção ao também “Senador” Alcides Ferreira, um notório personagem do Senadinho. 

133 Ata da reunião de 18/04/2005 (Processo nº 28522-2004 GPRE, Arquivo Histórico do Município de 
Florianópolis, Fundo PMF, Sub-fundo Procuradoria). 
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espaço, da convivência que por ele era proporcionada e de como isso se constituiria 

num patrimônio. Não era mais somente um prédio e suas formas que deveriam ser 

mantidas, mas as relações, as atividades que ele proporcionava, o uso que dele era 

feito.  

 

 
Foto 8 - Senadinho - Ponto Chic, já com seus novos ocupantes. 
Fonte: www.panoramio.com/photo/1871175. Acessado 20/01/08 
  

 Apesar de o acordo estabelecido em torno do Senadinho aparentemente ter 

acomodado essa discussão inusitada para Florianópolis, em torno da imaterialidade, 

ela não deixa de também exemplificar o quanto a idéia de patrimônio estava se 

aproximando do cotidiano, do tempo presente.  

Pode-se questionar a legitimidade pleiteada nos apelos dos integrantes do 

Senadinho em representar a totalidade da comunidade florianopolitana e a real 

afinidade da mesma com o Café. Todavia, é preciso reconhecer que os mesmos 

associaram memória, território e operações visando a produzir território e 

continuidade para aqueles que lá habitam hoje. Trata-se daquilo que François 
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Hartog134 aponta como patrimônio local. 

O episódio também serviu para destacar o surgimento do patrimônio imaterial 

como uma nova questão no campo patrimonial florianopolitano. Essa questão 

passaria a constar da pauta dos órgãos municipais ligados ao patrimônio cultural, 

primeiramente numa discussão pontual, mas depois como legislação.  

 Apesar dessa busca em proteger o patrimônio cultural, em função de um 

cotidiano vivido, também foi possível observar em Florianópolis um momento em 

que a ênfase na importância de determinadas práticas cotidianas condenou o 

aspecto material histórico, canônico, de um unanimemente reconhecido bem 

patrimonial da cidade. Esse fato será analisado logo a seguir. 

   

 

SOS MERCADO PÚBLICO: PATRIMÔNIO EM CHAMAS  

 

 O ano de 2005 revelou-se rico em questões e tensões envolvendo o 

patrimônio edificado de Florianópolis. Mais uma vez o Poder Público teria papel 

destacado, só que dessa vez num acontecimento traumático.  

A sexta-feira 19 de agosto de 2005 começou ensolarada e com uma 

temperatura agradável na capital catarinense, quando por volta das 8 horas da 

manhã irrompeu um incêndio numa lanchonete do Mercado Público Municipal. Isso 

ocorreu na ala mais antiga do prédio, a que foi construída em fevereiro de 1898. O 

fogo se alastrou rapidamente, tomando conta de todo o pavilhão. Explosões e 

enormes labaredas consumiram a estrutura. Apesar da rápida intervenção dos 

bombeiros, ao final do dia restaram somente as paredes externas e estruturas 

calcinadas em seu interior. 

 

                                                 
134 HARTOG, F. Tempo e Patrimônio. Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 22, nº 36, p. 261-273, 

Jul/Dez. 2006, p.270. 
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Foto 9 - Bombeiros em ação no vão central do Mercado no dia 19/08/2005. Visão a partir da 

rua Francisco Tolentino. 
Fonte: Foto do autor, [acervo pessoal]. 
 

O incêndio do Mercado Público foi um evento traumático não só pelo fato de 

ocorrer em plena luz do dia, ao lado e à vista do TICEM135, por onde passam e de 

onde saem milhares de pessoas diariamente, mas por atingir um espaço 

freqüentado por todas as classes sociais em pleno coração da cidade.   

 

 

                                                 
135 Terminal Central de Integração do sistema de transporte coletivo através de ônibus. 
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Foto 10 - Mercado em chamas e bombeiros em ação no dia 19/08/2005, visão da rua 

Jerônimo Coelho em direção ao TICEN. 
Fonte: Foto do autor [acervo pessoal] 

 

O evento serviu para revelar não só a precariedade física do Mercado 

Público, como a complexidade das questões que envolvem o patrimônio cultural em 

Florianópolis. 

O prédio do Mercado Público de Florianópolis foi tombado pelo Decreto 

Municipal nº 035 de 20 de março de 1984. O decreto fora resultado de uma 

indicação do vereador Demosthenes José Machado, aprovada pela Câmara 

Municipal, que por sua vez solicitou o tombamento ao prefeito.  

Os argumentos apresentados naquela indicação136 para o tombamento do 

Mercado faziam menção à sua trajetória. O debate sobre sua localização, entre os 

anos de 1791 e 1848, teria dado origem aos dois primeiros partidos políticos de 

Santa Catarina. O restante do documento relata as movimentações em torno das 

localizações do Mercado, sua construção, a demolição e retirada da área da atual 

                                                 
136 Ofício nº 831538 de 31/10/1983 do presidente da Câmara Municipal, vereador Alcino Vieira ,para o 

prefeito Cláudio Ávila da Silva (Mercado Público de Florianópolis, Processo de Tombamento nº 
01/84, Arquivos do SEPHAN/IPUF).  
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Praça Fernando Machado, até sua instalação no local onde se encontra atualmente. 

Essa trajetória de ações e posicionamentos dos grupos interessados no mercado 

seria o argumento a evidenciar que  

 

[...] a importância histórica desse Mercado obriga às autoridades desta 
Cidade a preservarem o prédio como patrimônio do Município. Com o 
tombamento, Florianópolis terá a garantia de que uma boa parte de seu 
passado está guardado e vivo bem no centro da cidade.137    

 

Essa justificativa destacava uma ligação com um passado de mudanças da 

edificação e de atitudes perante elas. A associação com um estilo arquitetônico não 

fora sequer discutida na mesma. A característica arquitetônica é destacada somente 

num documento posterior do SEPHAN, onde é feita uma breve observação do 

Mercado ser “[...] uma edificação de características ecléticas, apresentando traços 

simples e racionalistas.”138.  

 A preocupação com os eventos relativos ao uso da edificação reflete em 

grande parte a própria natureza de mercado que ela possui. Trata-se primeiramente 

de um espaço de comércio, para a realização de transações de compra e venda de 

produtos de consumo no cotidiano.  

Todavia, o ato de tombamento evidenciou o fato de o Mercado ser também 

um espaço cultural. Para além da História e Memória que evocaria, trata-se também 

de um espaço com manifestações populares, tanto de artesanato como de música 

(samba, pagode), boi de mamão, capoeira, além dos encontros cotidianos. 

O incêndio de agosto de 2005 lançou no ar de Florianópolis bem mais do que 

a fumaça e cinzas de seu Mercado. Foi lançada uma coleção de questões mal 

resolvidas e atitudes dúbias, sendo que as preocupações patrimoniais foram 

literalmente atropeladas a favor de um rápido restabelecimento de uma 

“normalidade”. 

Grande parte das questões surgidas decorreu das atitudes tomadas logo após 

o incêndio. Mal haviam esfriado as ruínas e uma operação conjunta foi montada 

entre prefeitura e governo estadual. O resultado foi o estabelecimento de um 

                                                 
137 Ofício nº 831538 de 31/10/1983 do presidente da Câmara Municipal, vereador Alcino Vieira, para o 

prefeito Cláudio Ávila da Silva (Mercado Público de Florianópolis, Processo de Tombamento nº 
01/84, Arquivos do SEPHAN/IPUF). 

138 Mercado Público de Florianópolis, Processo de Tombamento nº 01/84 (Arquivos do 
SEPHAN/IPUF). 
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convênio que garantiu recursos financeiros necessários a uma rápida restauração do 

Mercado139.  

O que deveria ser saudado como uma exemplar ação do poder público se 

transformou num caso de polícia, ou melhor, de Ministério Público. À revelia das 

recomendações expressas nas cartas de restauração internacionais140, o interior da 

ala incendiada foi submetido a uma autêntica curetagem141.  

O processo de “limpeza” ocorreu com grande rapidez. Na semana seguinte ao 

incêndio, operários e máquinas da Prefeitura já trabalhavam no interior do prédio, 

raspando e demolindo as estruturas. No dia 30 de agosto, a demolição já havia 

deixado as paredes internas pela metade142.  

 

 

 

                                                 
139 O convênio disponibilizou cerca de R$ 2.525.973,10 para reforma da Ala Norte do Mercado 

Público num prazo de 120 dias a partir de 12/09/2005 (Suplemento AN Capital do jornal A Notícia 
de 11/10/2005-Clipagem de Jornais dos Arquivos da 11ªSR/ IPHAN). 

140 Como a Carta do Restauro, do Ministério da Instrução Pública do Governo da Itália, de 06 de abril 
de 1972 (Disponível em 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12372&sigla=Legislacao&retorno=pagi
naLegislacao acessado em 23/01/09) 

141 Aqui no mesmo sentido atribuído por Françoise Choay, na obra Alegoria do Patrimônio, restando 
apenas uma casca vazia de seu conteúdo (2001, p221). 

142 Relatório com fotos (Dossiê Mercado Público, Arquivos da 11ªSR/ IPHAN).   
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Foto 11 - Operários “limpando” o interior da ala incendiada do Mercado Público no dia 

26/08/2005. 
Fonte: Arquivo IPHAN-SC  
 

O ritmo foi intenso, sendo que os trabalhos de reconstrução seguiram-se aos 

de demolição sem intervalo. No dia 20 de setembro, cerca de 35% do piso da ala 

destruída já havia sido concretado143. No dia 30 do mesmo mês já estavam sendo 

erguidas as divisões internas dos novos boxes e concretadas as lajes da metade 

oeste.144  

A velocidade e forma como as obras foram realizadas alarmou setores da 

sociedade florianopolitana, em especial aqueles diretamente preocupados com o 

patrimônio edificado. 

Ocorreu a formação do movimento SOS Mercado Público145, que enviou um 

requerimento146 ao Presidente do IPHAN em Brasília solicitando o tombamento do 

Mercado como monumento nacional. O documento pediu que fosse analisada a 

                                                 
143 Jornal O Estado de 20/09/2005, p.8. 
144 Relatório com fotos (Dossiê Mercado Público, Arquivos da 11ªSR/ IPHAN).   
145 São signatários do documento e do movimento: Rogério Queiroz (Coordenador, o mesmo que 

havia coordenado o movimento SOS Café Ponto Chic), Emerson da Silva (Presidente do Instituto 
dos Arquitetos do Brasil – IAB-SC), Aquilles Amaury Cordova Santos, Philippe Comte Hoffmann, 
Anderson Loureiro, Etel Kretzschmar, Cedenir Alberto Simon, João Batista Soares, Ulisses 
Munarim, Ana Paula Farias Capestrana e Ana Lúcia Pacheco do Nascimento. 

146 Requerimento datado de 10/10/2005. 
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possibilidade legal de uma medida cautelar de intervenção do IPHAN, administrativa 

ou judicial, pelo fato de 

 

 [...] estarem as obras de restauração desse bem imóvel sendo tocadas a 
todo vapor, com serviços sendo executados até mesmo pela madrugada 
afora, [...] sem que até a presente data tenha sido apresentado o projeto 
especial de restauração, que a mencionada Lei municipal que criou o 
SEPHAN exige [...] 

 

 O movimento ainda denunciou no documento o fato de o próprio Prefeito ter 

desrespeitado a lei, fazendo ainda um convênio com o governo estadual para obter 

recursos financeiros para uma obra “capenga”. A obra não estaria respeitando 

minimamente as normas de restauração, porquanto 

 

[...] nem o recolhimento e a guarda de materiais que haviam restado do 
sinistro, foram inventariados e guardados, muito pelo contrário: tudo foi 
carregado de roldão por máquinas retroescavadeiras, como os pilares de 
ferro remanescentes, jogados como lixo comum em algum lixão e derrubadas 
paredes que haviam resistido ao incêndio. 

 

 O documento ainda alertava para o fato de o processo poder levar o Mercado 

a “[...] se tornar simplesmente em mais um mostrengo, defeituoso, enfim num 

simples e modernoso ‘shopping’ dos dias atuais.” 

A inexistência de projeto de restauro aprovado revelou não só o descaso com 

que estava sendo tocada a obra, como a fragilidade do órgão municipal perante 

aquela situação. A entidade que poderia articular e estabelecer um posicionamento 

firme, embasado tecnicamente, a COTESPHAN, ainda não havia realizado sequer 

uma reunião naquela administração municipal147.  

A primeira reunião148 da COTESPHAN ocorre no dia 13/10/2005, por 

solicitação do Ministério Público Estadual149, justamente para discutir os 

acontecimentos relativos ao Mercado. Na reunião, a representante do IPUF, 

                                                 
147 Do prefeito Dário Elias Berger, 2005 a 2008. 
148 A reunião ocorre sob a presidência de Carlos Osvaldo de Farias (Diretor Presidente do IPUF), com 

a presença de Vilson Rosalino da Silveira (Superintendente da Fundação Franklin Cascaes), 
Robson A. de Almeida (Arquiteto do IPHAN/SC), Simone Harger (Fundação Catarinense de 
Cultura), Nicolau Apóstolo Pitsica (OAB/SC), Cristina Maria da Silveira Piazza (Arquiteta do 
IAB/SC), Gilberto da Silva Montalvão (Procuradoria Geral do Município), Albertino Ronchi 
(Arquiteto da SUSP), Luiz Eduardo F. Teixeira (Arquiteto da UFSC), Suzane Albers Araújo 
(Arquiteta do IPUF) e Betina Adams (Arquiteta do IPUF). 

149 Ata  01/2005 da Reunião de 13/10/2005 (Arquivos do SEPHAN/IPUF).  
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arquiteta Suzane Araújo, informou que, após o incêndio, o SEPHAN havia elaborado 

dois pareceres técnicos com recomendações gerais para a restauração do 

monumento, enfatizando a necessidade de inclusão, na equipe técnica, de um 

profissional especialista em restauro, além da aprovação prévia, pelo Serviço, do 

projeto de restauro. Segundo a arquiteta, a proposta apresentada, que estava sendo 

examinada naquela reunião, fora entregue ao SEPHAN no dia 30 de setembro. 

Após essa data ocorreram mais duas reuniões entre a equipe autora do projeto e o 

SEPHAN, objetivando um acordo para uma melhor recuperação da edificação.  

A reunião revelou que o processo de recuperação do Mercado público fora 

simplesmente tocado à revelia do órgão de preservação. No dia 30 de setembro a 

ala incendiada simplesmente já tinha sido “limpa” e estava sendo reedificada, com 

base em um projeto que não fora analisado ainda pelo SEPHAN. 

 

 
Foto 12 - Ala Incendiada do Mercado Público já em “plena reconstrução” no dia 30/09/2005 
Fonte: Arquivo do IPHAN-SC. 
 

O fato de a obra ter sido feita de forma irregular fora inclusive noticiado pela 

imprensa. Uma reportagem do Jornal O Estado, de 11/10/2005, dá conta de um 
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documento concluído no dia 5 do mesmo mês, assinado pela Diretora de 

Planejamento do IPUF, Jeanine Mara Tavares, a gerente do SEPHAN, Suzane 

Albers Araújo, e a servidora Betina Adams, em que se confirmariam uma série de 

irregularidades.150 O SEPHAN teria condicionado a aprovação final do projeto a 

adequações, tendo, contudo, autorizado o prosseguimento dos serviços com 

alvenarias, instalação elétrica e nos vãos. 

Durante a reunião da COTESPHAN de 13/10/2005, os conselheiros 

consideraram a tipologia interna encaminhada para a ala como totalmente 

modificada em relação à configuração original e sem integração com o restante do 

conjunto: o Mercado Público estaria sendo tratado de forma fracionada e o processo 

de recuperação estaria se dando de forma desconexa. O arquiteto representante da 

UFSC inclusive considerou gravíssimo o fato de a obra estar em andamento, pois, 

apesar da questão social151, a prefeitura não poderia descumprir a lei. Os presentes 

teriam então questionado a pertinência da reunião tendo em vista a obra encontrar-

se em ritmo acelerado e sem projeto aprovado, o que contrariava a legislação 

municipal. Foi feita a recomendação de que fosse paralisada a obra até a análise do 

projeto. 

A reunião seguinte da COTESPHAN contou com a presença da arquiteta 

Lilian Mendonça, contratada pela empresa encarregada das obras.152 O projeto de 

recuperação do Mercado elaborado pela Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental somente havia sido encaminhado à Comissão naquele 

mesmo dia, o que inviabilizou o exame prévio. A arquiteta informou que havia sido 

contratada inicialmente apenas para acompanhar a obra, entretanto como não havia 

projeto de restauro, ficou encarregada de providenciá-lo. Esse fato teria se dado, 

segundo a arquiteta, devido a uma interpretação equivocada, pois havia sido 

considerado que, com o sinistro, a parte destruída estaria excluída do tombamento.  

                                                 
150 O documento teria analisado o projeto de recuperação encaminhado no dia 30 de setembro pelo 

Secretário Municipal de Habitação, Átila Rocha dos Santos, o qual fora elaborado por sua filha, 
arquiteta Vanessa dos Santos. (“Laudo confirma irregularidades em obra”, jornal O Estado, 
11/10/2005). 

151 Havia uma grande preocupação, como veremos mais adiante, com os comerciantes e seus 
empregados, além dos demais usuários do Mercado.  

152 Representando o presidente do IPUF e coordenando a reunião estava Jeanine Mara Tavares 
(Arquiteta e Diretora de Planejamento do IPUF), estando presentes também Robson A. de 
Almeida (Arquiteto do IPHAN/SC), Nicolau Apóstolo Pitsíca (OAB/SC), Cristina Maria da Silveira 
Piazza (Arquiteta do IAB/SC), Maria de Fátima Bresola (Arquiteta da FATMA), Albertino Ronchi 
(Arquiteto da SUSP), Suzane Albers Araújo (Arquiteta do IPUF) e Betina Adams (Arquiteta do 
IPUF) (Ata 02/2005, de 20/10/2005, Arquivos do SEPHAN/IPUF). 
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Vários membros da COTESPHAN mostraram-se contrariados na reunião 

devido às irregularidades e pelo fato de as obras ainda estarem em andamento 

apesar de recomendações contrárias. Ao final da reunião foi apontado em ata o 

“descuido administrativo” com o patrimônio público e que deveria ser comunicada ao 

Prefeito a necessidade de paralisação da obra, a qual era ilegal, devendo ainda ser 

dada ciência ao Ministério Público. A inexistência do projeto completo estaria 

impossibilitando a Comissão de analisar claramente as intervenções. 

 A COTESPHAN não se reuniria novamente naquele ano de 2005. O assunto 

somente seria mencionado pela entidade na primeira reunião do ano seguinte153. Na 

ocasião, foi destacado o fato de as recomendações feitas na reunião anterior, com 

relação ao Mercado Público, não terem sido sequer consideradas154... 

 Enquanto os posicionamentos da COTESPHAN na prática eram 

desconsiderados pelo executivo municipal, o movimento SOS Mercado Público 

continuava pressionando as autoridades federais para que iniciassem um processo 

de tombamento do Mercado em nível federal. Além do movimento, a Assembléia 

Legislativa Estadual também encaminhou moções ao presidente do IPHAN, 

instigando a sua intervenção nas obras que ocorriam no Mercado155. 

 Por sua vez, a 11a Superintendência Regional do IPHAN, que assistira ao 

incêndio da posição privilegiada de vizinho do Mercado, sendo inclusive por ele 

defumado, busca dar conta de tantos apelos e exortações, além de, por conta 

própria, intervir na situação.  

O Superintendente da unidade, arquiteto Dalmo Vieira Filho, observou, em 

documento enviado ao Ministério Público Federal156, que, apesar de não concordar 

com o processo que estava se desenvolvendo, a unidade havia comunicado à 

diretoria do IPHAN a impossibilidade legal de a Superintendência de Santa Catarina 

                                                 
153 Realizada em 04/05/2006. Estavam presentes Jeanine Mara Tavares (coordenando a reunião. 

Diretora de Planejamento do IPUF), Ulisses Munarim (Arquiteto do IPHAN/SC), Gilberto da Silva 
de Montalvão e Itamar P. Bevilaqua (Procuradoria Geral do Município), Cristina Maria da Silveira 
Piazza (Arquiteta do IAB/SC), Rodolfo Siegfried Matte Filho (Arquiteto da SUSP), Norberto Verni 
Depizzolatti (Engenheiro da Fundação Franklin Cascaes), Sandra Makowiecky (Professora da 
UDESC), Sérgio Castelo Branco Nappi (engenheiro da UFSC), Suzane Albers Araújo e Betina 
Adams (Arquitetas do IPUF) (Ata 01/2006 de 04/05/2006, Arquivos do SEPHAN).  

154 Ata 01/2006 da reunião de 04/05/2006 (Arquivos do SEPHAN/IPUF). 
155 Moção 0251.0/2005, aprovada na sessão de 18/10/2005, e moção 266.6/2005, aprovada na 

sessão de 25/10/2005 (Arquivo do IPHAN/SC). 
156 Esse documento foi enviado em resposta ao ofício da Procuradora Analúcia Hartmann do 

Ministério Público Federal em SC, que solicitava informações “[...] sobre a relevância cultural do 
bem da União Federal [grifo nosso] antes referido [o Mercado Público], para fins de propositura 
de ação civil pública[...]” (Ofício nº 499/05 de 01/12/2005 – Arquivo do IPHAN/SC). 



79 
 

 
 

paralisar a ação de intervenção em andamento157. A 11ª Superintendência teria 

então solicitado providências para um eventual tombamento nacional, pois o 

pressuposto da proteção municipal estava sendo desconsiderado. Também teria 

comunicado suas impressões ao Ministério Público Federal e Estadual, além de 

expor publicamente, inclusive pela imprensa, sua contrariedade com os fatos. 

 Apesar da preocupação e empenho do IPHAN de SC, a entidade não tinha 

condições legais de atuar frente aos acontecimentos em virtude de o Mercado não 

ser tombado por ela, como observou claramente Cyro Corrêa Lyra, Diretor do 

Departamento de Patrimônio Histórico e Fiscalização, em ofício enviado a Rogério 

Queiroz, coordenador do Movimento SOS Mercado Público. Aparentemente, a única 

alternativa lançada pela Superintendência de SC era tentar intimidar o executivo 

municipal através de uma possível ação de tombamento federal158.  

 Apesar das limitações, o Superintendente apontou que ocorrera a intervenção 

do Ministério Público Estadual, o que fez a Prefeitura rever seus procedimentos, 

passando a condução dos trabalhos conceituais da obra a técnicos especializados. 

Todavia, como observa Dalmo, “[...] erros grosseiros já haviam ocorrido, marcando 

irreversivelmente o monumento.” 159 

 A impossibilidade de reverter o que já havia sido feito acabou sendo 

apresentada, pelo órgão que representava a esperança de todos na “defesa” do 

patrimônio, como o principal argumento para não paralisar as obras. Como observou 

seu Superintendente: 

 

Acerca destes danos irreversíveis ocorridos no início da ação, constatamos 
tecnicamente a impossibilidade de reversão e também a incongruência de 
simplesmente paralisar as obras no estágio em que se encontravam – fato 
que provavelmente faria com que o mercado permanecesse sub-utilizado, 
com conseqüências sociais relevantes e quase nenhum ganho cultural, uma 
vez que os procedimentos de intervenção já haviam sido revistos. 160 

 

Como resultado desse posicionamento, foi proposto pelo IPHAN/SC ao 

Ministério Público Estadual o estabelecimento de compensações161 que diminuíssem 

                                                 
157 O Mercado era tombado somente em nível municipal, estando assim fora da jurisdição do IPHAN. 
158 Ofício nº 17/05 de 04/11/2005 de Cyro Corrêa lyra para Rogério Queiroz (Arquivo do IPHAN/SC) 
159 Ofício nº 499/05 de 01/12/2005 (Arquivo do IPHAN/SC). 
160 Ofício nº 499/05 de 01/12/2005 (Arquivo do IPHAN/SC) 
161 Foi proposta a realização de um Seminário Internacional sobre o patrimônio da capital e a 

efetivação de pesquisas arqueológicas no Vão do Mercado. (Ofício nº 499/05 de 01/12/2005 - 
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as perdas culturais sofridas pela edificação. 

 A fala do Superintendente do IPHAN/SC evidencia não só a incapacidade do 

órgão em defender o Mercado, o que era a grande esperança dos que buscavam 

salvá-lo como patrimônio dotado de referências materiais do passado, mas também 

o fato de que havia “conseqüências sociais relevantes” que deveriam ser 

consideradas.  

 A grande conseqüência social que aparentemente tanto impulsionou todo o 

“veloz” processo de reedificação da Ala Norte do Mercado foi o valor de uso 

atribuído àquele espaço. Como transparece no projeto de restauração162, enviado ao 

SEPHAN no dia 30/09/05: 

 

O Projeto de Recuperação da Ala Norte do Mercado Público engloba não 
apenas a reconstrução, reforma e  restauro da  parte física  da  obra, mas  
inclui  principalmente  a  devolução  do  Mercado  à  Cidade,  aos moradores,  
comerciantes,  boêmios,  turistas  e  todos  aqueles  que valorizam  as  raízes  
de  um  povo,  suas  obras  e  suas  manifestações culturais e artísticas.   

 

Entre os vários atores apontados no trecho do projeto, destacam-se os 

comerciantes. A importância dos comerciantes fica evidenciada logo no início dos 

acontecimentos. Um ofício163 encaminhado pelo Secretário Municipal dos 

Transportes e Terminais, enviado ao Superintendente do IPHAN/SC, apela para a 

concessão do espaço da Praça da Alfândega para que sejam instalados 

provisoriamente, em uma estrutura metálica móvel, os comerciantes desalojados 

pelo incêndio.  

O documento frisa que a “reconstrução” do Mercado era a maior prioridade do 

atual governo, que pretendia devolvê-lo restaurado, num prazo de seis meses, ao 

“uso” da coletividade florianopolitana e catarinense, além do segmento turístico que 

visita o Estado. Seriam 73 permissionários, os quais proporcionavam em torno de 

350 empregos diretos. Como observa o Secretário no ofício 

 

                                                                                                                                                         
Arquivo do IPHAN/SC). 

162 Projeto de Recuperação da Ala Norte do Mercado Público. Florianópolis, 30 de setembro de 2005. 
Assessoria de Projetos, Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, Prefeitura 
Municipal de Florianópolis. Disponível em www.pmf.sc.gov.br/mais_informacoes/mercado/3.pdf. 
Acessado em 10/10/2005. 

163 Ofício SMTT nº 734/05 de 29/08/2005, enviado pelo Secretario Municipal Norberto Stroisch Filho 
ao Superintendente Dalmo Vieira Filho do IPHAN/SC. (Arquivo do IPHAN/SC). 
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A realidade do momento nos leva a ter grande preocupação com as centenas 
de pessoas (permissionários e empregados), que neste período dificilmente 
encontrarão outra ocupação profissional. 

 

 Essa nobre preocupação seria logo contrabalançada por outra. No transcorrer 

das discussões que seguiram o sinistro, a regularidade da concessão que os 

comerciantes tinham para ocupar o Mercado passou a ser questionada.  

No dia 2 de novembro, o Ministério Público de Santa Catarina - MPSC 

encaminha ofício ao Prefeito alertando-o sobre a necessidade de promover uma 

licitação para a ocupação de todos os boxes do Mercado. Como o município não 

havia tomado providências, é ajuizada ação civil pública pelo MPSC pedindo que os 

comerciantes sejam impedidos de voltar ao Mercado até que seja realizada uma 

licitação para ocupação dos boxes164. 

 A atitude do MPSC leva os comerciantes a recorrerem na Justiça para que 

pudessem efetivamente voltar a ocupar o Mercado. Por sua vez, o processo 

licitatório lançado pela Prefeitura para regularizar as concessões teria seu edital 

questionado, além de paralelamente serem encaminhadas ações na Justiça pelos 

comerciantes, o que manteve o processo continuamente paralisado165.  

 O retorno dos comerciantes resultou em novos atritos com relação ao espaço 

físico da ala recém reconstruída. Na primeira reunião da COTESPHAN de 2006 foi 

exposto que já estariam ocorrendo aberturas irregulares entre os boxes, fato que 

estaria ameaçando desestabilizar toda a nova cobertura metálica suportada pelos 

blocos de concreto das paredes. O engenheiro responsável pela obra teria inclusive 

cogitado em retirar sua ART (autorização de responsabilidade técnica) em virtude 

desse fato. Aparentemente, a consideração pela autoridade da Prefeitura sobre 

aquele espaço estaria voltando aos moldes anteriores ao incêndio.166 

                                                 
164 “MP pede licitação para boxes do Mercado Público” jornal AN Capital de 08/12/2005. 
165 Disponível em 

http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Geral&newsID=
a2163344.xml . Acessado em 15/10/2008. 

166 Evento que não fora inédito no Mercado. Na madrugada do dia 06/06/1988 um incêndio de 
grandes proporções ocorreu na ala onde eram vendidos alimentos no Mercado, construída em 
1928. Foram atingidos dois restaurantes e uma casa de materiais de pesca. Metade da ala 
precisou ser interditada, sendo que um total de 700 metros quadrados fora atingido. A prefeitura, 
que vinha realizando trabalhos de restauração do Mercado, com recursos da Caixa Econômica 
Federal, desde o mês de maio daquele ano, precisou retomá-los, pois o incêndio ocorreu 
justamente na parte onde eles já haviam sido concluídos (“Incêndio provoca pânico no Mercado 
Público Municipal”, Jornal Diário Catarinense de 07/06/1988. “Parte do Mercado Público 
Destruída”, Jornal O Estado de 07/06/1988. “Prejuízo na estrutura do Mercado Público é superior a 
12 milhões”, Jornal O Estado de 08/06/1988). 
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 O episódio do incêndio do Mercado Público expôs de forma clara o confronto 

entre duas concepções sobre uma destacada edificação do cotidiano da cidade de 

Florianópolis. De um lado, aqueles que a entendiam como patrimônio cultural e 

tinham por ela responsabilidade legal devido a esse caráter, além dos igualmente 

preocupados com ela que tinham conhecimentos técnicos mínimos para 

compreender os cuidados suprimidos do processo de recuperação e as 

conseqüências desse ato167. Do outro, aqueles que buscavam a qualquer preço 

recuperar o uso cotidiano, principalmente comercial, do prédio. A vitória do segundo 

grupo revela o quanto o campo do patrimônio municipal ainda sofre de fragilidades, 

não conseguindo manter sua autonomia, estando sujeito, em determinados 

momentos, a um grau significativo de heteronomia168.  

 O claro antagonismo entre as partes revelou não só questões técnicas, legais 

e econômicas, mas também o quanto o patrimônio edificado em Florianópolis reflete 

e proporciona uma tensão vinda das concepções de uso dos espaços. Apesar do 

consenso existente sobre o valor identitário do Mercado Público para a cidade de 

Florianópolis, para muitos esse valor parece ainda não se reportar diretamente aos 

detalhes, antigos, de sua materialidade. Isso não ocorreria a ponto de frear, ou pelo 

menos reduzir a velocidade, da busca pelo restabelecimento de uma situação de 

uso cotidiano, e que não considera detalhes nos vestígios de um passado 

relativamente distante para os padrões atuais. 

 O patrimônio edificado de Florianópolis como questão posta em relação à 

cidade teve uma trajetória de constituição que se estruturou de forma significativa a 

partir da década de 1970. A análise das questões surgidas com a participação da 

máquina governamental municipal auxilia a compreender o quanto, apesar da letra 

da lei, o patrimônio edificado esteve sujeito, nesse período, a diferentes percepções 

a ele endereçadas pelos diversos atores envolvidos nos processos. A análise 

dessas questões também auxilia a entender as expectativas ligadas às mudanças 

do espaço edificado da cidade, bem como às percepções de uso desse espaço na 

sua relação com os vestígios do passado ainda existentes nos diversos momentos. 

 A relevância formal, institucional, da trama do patrimônio cresceu no momento 

                                                 
167 Há todo um conjunto de cartas patrimoniais, aceitas internacionalmente, que orientam o campo do 

Patrimônio sobre as práticas de intervenção junto aos bens culturais quanto a sua preservação e 
eventual restauração (ver lista no apêndice C). 

168 Heteronomia no sentido posto por Pierre Bourdieu (2004), ou seja, como maior suscetibilidade de 
intervenção de forças externas ao campo. 
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em que a cidade intensificou sua urbanização. Ocorreu no momento em que as 

mudanças se aceleraram a ponto de transformar não só quantitativamente o espaço 

edificado, mas qualitativamente, pela natureza física (porte, materiais, desenho) e de 

uso percebido para as construções. Trata-se de mudanças que proporcionariam um 

estranhamento com uma cidade que surgia de forma diferente, que estaria 

apresentando uma espécie de corpo físico novo, o qual provavelmente causava um 

sentimento de perda em parte de sua população. 

 Por sua vez, o processo de mudanças não deixa de apresentar seus 

condicionantes, os quais teriam na especulação imobiliária, na forma econômica de 

ocupação dos espaços, um fator permanente de tensão com o patrimônio cultural. 

As experiências, as vivências com o espaço passariam a ser claramente invocadas, 

apesar dos equívocos quanto ao seu encaminhamento legal, quando o mesmo fosse 

percebido como patrimônio ameaçado. Essa percepção, com relação às construções 

físicas do passado, estaria sendo buscada pelos diversos atores sociais e se 

estendeu claramente à expectativa sobre a atuação da máquina governamental 

municipal. 

 Por outro lado, os imperativos dessa mesma ocupação do espaço podem 

perfeitamente predominar frente às preocupações patrimoniais, como vimos no caso 

do incêndio do Mercado público em 2005. Resta saber em que medida a importância 

desses imperativos está aumentando ou diminuindo frente à do patrimônio edificado. 

Isso nos leva a pensar o quanto o presente também não estaria sendo 

patrimonializado, como observa François Hartog (2006), buscando preservar este 

mundo, o nosso, as gerações futuras, nós mesmos, como tentaram os que se 

congregavam no Senadinho ao buscarem preservar o “seu” ponto de encontro, 

contra um futuro talvez incerto.  

As evidências de uma mudança no regime de historicidade são claramente 

visíveis em Florianópolis. A forma como sua sociedade trata os vestígios de seu 

passado, notadamente os edificados, sofreu mudanças significativas no transcorrer 

do século XX e início do XXI. Essa mudança levou à constituição de um acervo de 

440 imóveis tombados e 21 Áreas de Preservação Cultural, com variados tipos de 

edificações que ocupam diversas partes da cidade e seus distritos169, formando o 

seu corpo visível e incorporando elementos físicos de várias épocas ao seu 

                                                 
169 Maiores detalhes vide apêndices D e E. 
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cotidiano. Esse processo teve como destacado autor e ator o aparelho 

governamental do município e os agentes a ele agregados, com seu poder 

normativo e a proximidade que têm do cidadão, de seu universo imediato de 

percepção e vivência.  

A atuação do poder público municipal não se daria unicamente no “corpo” 

visível da cidade, acabaria buscando se estender também aos seus “interiores”, a 

uma face humana e uma imaterialidade que talvez levasse à sua “alma”. Como isso 

se deu é uma questão que buscaremos analisar na segunda parte deste trabalho.  
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PARTE 2 

 

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E IMATERIAL:  

BUSCANDO A ALMA DA CIDADE 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

A CIDADE E SEUS INTERIORES: COLEÇÕES E ARQUIVOS 

 

 Formar conjuntos documentais relacionados à memória e à história de um 

coletivo como uma cidade é uma atividade que pode ser desenvolvida pelos mais 

diversos agentes e instituições, além de assumir os mais variados formatos e 

dimensões.  

Documento, em sua definição formal, e ampla, é qualquer base de 

conhecimento, fixada materialmente e disposta de forma a permitir seu uso para 

consulta, estudo, prova, etc170. Os documentos, assim como os monumentos, 

representariam, em grande medida, como constatou Jacques Le Goff171, os 

materiais da memória.  

Apesar da amplitude dessa definição, os conjuntos de documentos que serão 

aqui abordados são aqueles que foram reconhecidos pelas instituições públicas 

municipais como passíveis de serem formados, inventariados, guardados e 

disponibilizados em virtude de serem dotados de um significado relacionado à 

cidade. Entram nesse grupo livros, documentos administrativos, fotos, discos, fitas 

de áudio, desenhos, quadros, mapas, plantas, entrevistas gravadas, filmes, jornais, 

etc.  

Trata-se de conjuntos de documentos aos quais se atribui uma significância 

no que diz respeito à memória, à história e mesmo à identidade. O ato de realizar 

semelhante atribuição também é significativo quando parte da autoridade pública, a 

qual, em tese, deveria representar os interesses da comunidade. Essa atribuição e a 

expectativa tida são ainda maiores quando se trata de instituições municipais, dada 

a sua proximidade ao cotidiano do cidadão. 

Outra particularidade da natureza dos acervos documentais tratados dentro 

desse enfoque municipal é a de incluírem o que muitas vezes se forma nos 

interiores da sociedade. São atividades tocadas nas entranhas da máquina 

governamental que deve cuidar da cidade, são acontecimentos do cotidiano das  

vidas de personagens que são por ela significados e das produções culturais 

                                                 
170 HOLANDA, A. B.. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Nova 

Fronteira, 1988, p. 229. 
171 LE GOFF, J. História e memória. 2 ed. Campinas: Ed. UNICAMP, 1992, p. 535. 
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realizadas coletivamente. A amplitude e a riqueza desse cenário e os claros limites 

em termos de recursos para abordá-lo, patrimonializá-lo, acabam evidenciando a 

forma como efetivamente isso acabou se dando, isto é, como foram estabelecidas 

instituições que buscavam dar conta dessa função e a maneira como procederam é 

o que será abordado a seguir.  

 

 

PATRIMÔNIO: MAIS DO QUE EDIFICAÇÕES 

 

“O patrimônio cultural da nação compreende muitos outros bens além de 
monumentos e obras de artes.” 

Mario de Andrade a Gustavo Capanema em 1936. 

 

 

A ação patrimonializadora formalmente estruturada da máquina 

governamental municipal iniciou em meados da década de 1970, com o Serviço do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município –SPHAM. A trajetória de 

atuação desse órgão resultou num progressivo direcionamento de sua atuação para 

o patrimônio edificado do município.  

Apesar da amplitude que assumiu a atuação do SPHAM, havia outros 

aspectos da questão patrimonial que iriam ser abordados pela máquina do governo 

municipal. A criação da Fundação Franklin Cascaes, no ano de 1987, representou 

uma iniciativa do governo municipal de atuar além do patrimônio de “pedra e cal”. 

Sua lei de criação172 determinava claramente objetivos que envolviam 

 

• zelar pela conservação do patrimônio histórico e cultural de 

Florianópolis; 

• promover a conservação e a divulgação das tradições culturais e do 

folclore regional; 

• promover a edição de livros e outras publicações que estudem e 

divulguem as tradições histórico-culturais do município; 

• criar e manter bibliotecas, museus, pinacotecas, discotecas e outras 

atividades, permanentes ou não, que sirvam de instrumento de 

divulgação cultural; 
                                                 
172 lei nº 2.647,  de 29 de julho de 1987. 
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• promover estudos e pesquisas sobre a história, as tradições, o 

folclore, a genealogia e outros aspectos de interesse cultural do 

município. 

 

 
Figura 1 - Franklin Cascaes, estudioso da cultura popular de Florianópolis emprestaria seu nome à 
Fundação Cultural do Município. 
Fonte: 
http://www.pmf.sc.gov.br/franklincascaes/?site=6&id=bm90aWNpYXMvYWdvMDYwOC50eHQ=. 
Acessado em 20/01/09 

 

  A fundação foi estabelecida logo após a criação do Conselho Municipal 

de Cultura173.  As entidades foram saudadas na época como os instrumentos para 

efetivar o desenvolvimento da ação cultural no Município. Elas resultaram da junção 

de projetos elaborados paralelamente pela Prefeitura e pelo Vereador Rogério 

Queiroz174.  

 O Conselho Municipal de Cultura teria metade de seus 20 membros 

indicados pelas entidades artísticas e culturais de Florianópolis e o restante pela 

prefeitura.  Sua função seria a de sugerir ou organizar campanhas para incentivar ou 

desenvolver a cultura municipal, além de opinar, orientar e fiscalizar os programas 

de instituições culturais que receberiam auxílio ou subvenções da prefeitura. A 

Fundação Franklin Cascaes deveria, em consonância com o Conselho, zelar pelo 

patrimônio histórico, arquivo, tradições, bibliotecas, discotecas e museus175. Embora 

o Conselho Municipal de Cultura não tenha prosperado em suas atividades, a 

Fundação Franklin Cascaes iniciou uma carreira sem interrupções.  

O ano inicial de 1987 foi marcado pela transição administrativa, sendo extinto 

                                                 
173 Lei nº 2.639, de 13/07/1987.  
174 Vereador do PMDB, mandato de fevereiro de 1983 a dezembro de 1988. 
175 Conforme aponta André Schmitt, na época Secretário da Secretaria de Turismo, Cultura e 

Esportes - SETUR (Estação Inverno, informativo nº 1 da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes 
– Fundo PMF, Subfundo Gabinete do Prefeito, maço de documentos recebidos da Secretaria da 
Cultura, Esportes e Turismo,1987, caixa 08) 
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o Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes – 

SETUR. Suas atividades176 são assumidas pela Fundação Franklin Cascaes, que vai 

sendo implantada a partir do mês de setembro, sob a coordenação de Isnard de 

Mello Azevedo177. 

 Eram grandes as ambições culturais e também as especificamente 

patrimoniais por trás da criação da Fundação Franklin Cascaes, naquele que seria o 

último ano da primeira administração municipal eleita pelo voto direto após o regime 

militar178. A proposta de trabalho estabelecida para o ano de 1988 contava com 

atividades escalonadas em três níveis de prioridades179. 

 O primeiro nível de prioridades relacionava-se a criação de núcleos culturais 

comunitários, apoio a festas comunitárias e religiosas, realização de painel 

fotográfico sobre o município, comemoração dos 100 anos de abolição da 

escravatura, aniversário da cidade e III Semana Municipal da Cultura. O plano de 

trabalho também revelou uma repetida preocupação com o “resgate da memória 

cultural”. Como programa, a busca por esse “resgate” generalizado seria direcionada 

à região da Bacia do Itacorubi, também considerada prioritária.  

Num segundo nível de prioridades do programa foram colocados o 

levantamento histórico da administração cultural do município, a elaboração de 

publicações, arquivos, documento e acervo bibliográfico, a realização de seminários 

internos, um mapeamento cultural do município, a realização de intercâmbio com 

outras instituições, além da criação de uma “Casa da Memória”.  

 Para a Bacia do Itacorubi, os dirigentes da Fundação planejavam180 realizar 

                                                 
176 O departamento vinha realizando um levantamento bibliográfico sobre Florianópolis, primeira 

etapa do projeto de “Mapeamento Cultural do Município”. O trabalho, conveniado com a Fundação 
Catarinense de Cultura e o Ministério da Cultura, previa um levantamento das obras que versariam 
sobre aspectos da ilha de Santa Catarina. A segunda etapa do projeto previa um cadastramento 
geral das manifestações culturais do município e teria um cunho eminentemente etnográfico, com 
o objetivo de “resgatar” a riqueza da memória e da vida cultural de Florianópolis. (Estação Outono, 
informativo nº 4 da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes – Fundo PMF, Subfundo Gabinete 
do Prefeito, maço de documentos recebidos da Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo,1987, 
caixa 07). 

177 Ofício nº035/87, de 06/11/1987, de Isnard de Mello Azevedo, Coordenador Geral da Fundação 
Franklin Cascaes, para Ligya Roussenq Neves Xavier, Superintendente da Fundação Catarinense 
de Cultura (Fundo Prefeitura Municipal de Florianópolis, Sub Fundo Gabinete do Prefeito, 1987, 
Caixa 07). 

178 Do prefeito Edson Adrião Andrino de Oliveira, 01/01/1986 a 31/12/1988. Não havia ainda a 
possibilidade de reeleição de prefeitos naquele momento, ela somente ocorreria com a emenda 
constitucional nº16 de 04/06/1997. O ano de 1988 também seria marcado pelo processo eleitoral 
municipal. 

179 Maiores detalhes vide apêndice F. 
180Plano de Trabalho – 1988 – Fundação Franklin Cascaes – Coordenadoria de Patrimônio Cultural; 
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pesquisas “histórico-sócio-culturais” sobre a região. Isso ocorreria com o objetivo de 

“[...] compreender a diversidade e riquezas culturais das comunidades da Bacia do 

Itacorubi”181. O processo se dividiria numa primeira etapa de levantamento geral da 

História das comunidades, seguida de outra com o levantamento da Memória 

cultural dessas mesmas populações. A etapa final seria a de um trabalho conjunto 

com os professores e escolas da Bacia do Itacorubi visando o repasse de 

informações a população. 

 As ações expressas no plano de trabalho relacionadas ao “resgate da 

memória cultural” que guiavam as preocupações iniciais da Fundação Franklin 

Cascaes se voltaram igualmente a obter e disponibilizar informações sobre esse 

universo relacionado ao município.  

Havia uma preocupação de mapear, formar bases de dados e bibliográficas, 

realizar seminários internos e publicações. Esse conjunto de atividades deveria 

subsidiar não só a ação governamental, como, através de suas publicações   

 

[...] possibilitar a população do Município o conhecimento de sua história suas 
produções, sua cultura sua vida visando a construção de sua identidade 
cultural e a sua apropriação de suas produções culturais.182 

 

Eram ações que envolviam 

 

[...] mapear a cultura do Município considerando seu espaço geográfico seus 
fatores históricos e sociais, de maneira a visar o resgate da memória cultural 
e seu conseqüente repasse a população possibilitando as condições para a 
construção de sua identidade cultural.183 

 

 Transparece claramente nas intenções daqueles que estavam criando e 

implementando a Fundação Franklin Cascaes o objetivo de buscar algo que estaria 

se perdendo, algo que não só deveria ser salvo, como devolvido à população, para a 

construção de sua identidade.  

 Para além da identificação e estudo das práticas culturais florianopolitanas, o 

processo de salvamento ambicionado com as ações da Fundação forçosamente 

resultaria em algo mais do que informações. Pela forma como estava sendo 

                                                                                                                                                         
formulário guardado no Fundo PMF, Subfundo Gabinete do Prefeito, maço de documentos 
recebidos do Gabinete de Planejamento, 1987, caixa 07.  

181 Plano de trabalho- 1988 – Fundação Franklin Cascaes – op. Cit. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
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planejado, o processo deflagrado com a entidade também resultaria em conjuntos 

documentais e acervos de variados objetos, os quais demandariam um espaço de 

trabalho e disponibilização.    

 O programa de “resgate da memória cultural” previa a criação da Casa da 

Memória, um espaço e uma organização com o objetivo explícito de  

 

[...]contribuir com a preservação de peças de valor histórico etnográfico e com 
a pesquisa e documentação da realidade florianopolitana para a construção 
da identidade cultural das populações municipais.184 

 

Uma característica desse processo foi a de estipular a necessidade da busca por 

recursos externos à prefeitura. O plano previa uma primeira etapa de elaboração do 

projeto técnico, seguida de contatos com instituições e empresas para financiá-lo, 

sendo feito na seqüência o recolhimento de documentos e peças de valor.  

A preocupação com a busca de recursos externos já parecia antecipar o que 

seria um dos grandes problemas que aquela administração municipal teria no ano de 

1988, com a falta de recursos financeiros. Isso resultaria inclusive em dificuldades 

na viabilização de iniciativas como o atendimento de pleitos da população expressos 

no processo de discussão popular do orçamento. Havia um total comprometimento 

da receita mensal da prefeitura com a folha de pagamento e despesas de custeio de 

sua máquina, o que condicionava o desenvolvimento de outras ações ao 

empréstimo junto a bancos185. Tratava-se de um quadro que acabava requerendo a 

ida do prefeito à Brasília para a obtenção de recursos do governo federal186 

O cenário daquela administração municipal acabou não colaborando para a 

efetiva realização dos objetivos expressos com a criação da Fundação Franklin 

Cascaes. A vitória do candidato de oposição187 nas eleições municipais do ano de 

1988188 acabaria interrompendo a seqüência de trabalhos planejados. 

A atuação da Fundação Franklin Cascaes no governo municipal seguinte 

                                                 
184 Ibid. 
185 Jornal Diário Catarinense, 18/08/1988, p.05 
186 Jornal Diário Catarinense, 25/09/1988, p.22 
187 Esperidião Amin Helou Filho (obteve 57% dos votos nominais, que totalizaram 112.701), exerceria 

o mandato de prefeito de 01/01/1989 a 01/05/1990, quando deixaria o cargo para disputar a vaga 
de senador por Santa Catarina, sendo eleito. Foi sucedido na prefeitura pelo vice-prefeito Antônio 
Henrique Bulcão Viana, que exerceria o restante do mandato de 02/05/1990 a 31/12/1992. 

188 A candidata da situação, Anita Maria da Silveira Pires (PMDB), obteria somente o terceiro lugar 
(com  16% dos votos nominais), atrás de Sérgio José Grando (do PCB, com  21% dos votos 
nominais). [Fonte: http://www.tre-sc.gov.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/histeleiweb/index.htm; 
acessado em 19/12/08] 
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seria marcada pelo envolvimento em eventos culturais (shows musicais, feiras de 

artesanato, oficina de teatro, exposições de obras artísticas, etc). Igualmente 

transparecia nas iniciativas dessa administração a importância do aspecto 

econômico da questão cultural. Isso pode ser identificado na criação da coleção 

“Memória de Florianópolis” 189, uma iniciativa que tinha a proposta de divulgar obras 

relacionadas com a cidade, seus bairro e distritos. Conforme seu decreto de criação, 

a coleção foi instituída 

 

[...] considerando que as potencialidades turísticas e culturais do Município de 
Florianópolis exigem cada vez mais um conhecimento amplo de sua evolução 
histórica; considerando, ainda, a carência de bibliografia que trate sobre o 
assunto.190 

 

 A coleção estaria a cargo da Fundação Franklin Cascaes. Também foi 

instituído191 um conselho editorial que deveria ser formado por cinco membros, um 

representante da Academia Catarinense de Letras, um representante do Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina, um representante da Universidade 

Federal de Santa Catarina e dois representantes da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. O conselho deveria examinar e sugerir projetos de estudos sobre a 

história da cidade, de seus bairros e distritos.192   

Apesar dessa administração193 manifestar uma maior preocupação com 

eventos e publicações, também houve a intenção de pesquisar e catalogar o 

material fonográfico referente a antigos programas de rádio da cidade, para a 

formação do Arquivo Zininho, além de desenvolver o projeto “Memória da Ilha” que 

visaria “resgatar” em vídeo e áudio a memória desse espaço, registrando 

depoimentos de pessoas que ajudariam a fazer a história da cidade194. 

Apesar de serem propostas atividades que formariam acervos, não foi 

viabilizada a criação de um espaço e organização específicos para os mesmos, 

como havia sido planejado anteriormente na forma da Casa da Memória. 

                                                 
189 Instituída pelo decreto nº 058, de 20/02/1990. 
190 Decreto nº 058, de 20/02/1990. 
191 Através do decreto nº 154, de 11/04/1990. 
192 Foram publicadas no âmbito da coleção as obras “Estreito, vida e memória de um bairro” e 

“Santo Antônio de Lisboa: vida e memória”, ambas organizadas por Iaponan Soares.  
193 De 1989 a 1992. 
194 Programação de atividades para o 2º semestre de 1991, correspondência enviada por Aldírio 

Simôes de Jesus (Superintendente da Fundação Franklin Cascaes) ao prefeito municipal (Fundo 
PMF, sufundo GAPRE, oficios recebidos, 1991, caixa 19). 
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 A Fundação Franklin Cascaes somente mais tarde passaria a se movimentar 

novamente no sentido de buscar a criação de um espaço e organização que 

englobasse acervos documentais. Essa movimentação seria estimulada por um 

outro processo, também dotado de uma perspectiva patrimonializadora sobre 

acervos, mas que acabaria se concentrado em uma outra categoria de documentos. 

 

 

ACERVOS DO GOVERNO DA CIDADE 

 

A cidade é um ente coletivo dotado de inúmeras outras coletividades, um 

espaço de múltiplas manifestações, ou, como apontou Massimo Canevacci195, uma 

polifonia. Apesar dessa característica, que afasta o caráter puramente monolítico, 

homogêneo que as cidades possam ter, elas, até mesmo para terem seu estatuto 

reconhecido como tal, possuem e devem ter reconhecido o seu governo.  

Apesar de seu caráter autoritário, a prática do Estado, principalmente quando 

não está inserida em um regime totalitário (nacional ou de um conjunto de países), e 

em termos municipais, caracteriza-se pela necessidade de uma constante 

consideração e negociação com segmentos que compõem a sociedade da cidade.  

Por outro lado, a construção e permanência de uma cidade como 

Florianópolis requer um aparato que realize não só constantes ações em sua 

natureza física (prédios, vias, parques, águas, energia), como no bem estar de seus 

habitantes (saúde, educação, segurança, transporte), e, principalmente a partir da 

década de 1970, da cultura, presente e construída no seu espaço geográfico de 

abrangência.   

Essa natureza e atribuição, da qual a máquina governamental municipal é 

protagonista, gera não só produtos (normatização e fiscalização da ocupação e uso 

do solo, manutenção de vias, saúde e educação pública, etc) esperados pela 

sociedade, mas toda uma maneira de os viabilizar, expressa não só na habilidade de 

pessoas, mas em documentos que demonstram e também colocam à prova os 

processos constitutivos desses produtos.   

 Tanto quanto os acervos gerados pelos diversos grupos que compõem a 

cidade, os acervos documentais de seu governo também apresentam muitos de 
                                                 
195 CANEVACCI, M. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana. São 

Paulo: Studio Nobel, 1993, p.14. 
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seus aspectos. Essa compreensão também teve o seu momento e a sua viabilização 

nos processos patrimonializadores que envolveram o governo municipal de 

Florianópolis. Esse momento se constituiu de forma peculiar em meados do ano de 

1994. 

 O ciclo de processos eleitorais acabou levando uma nova administração a 

assumir a prefeitura de Florianópolis no ano de 1993. O prefeito Sérgio José 

Grando196 foi eleito por uma coligação197 de oposição ao governo que vinha suceder. 

Durante o segundo ano de seu mandato, ocorre a criação do Arquivo Histórico do 

Município de Florianópolis - AHMF, fato que sinalizou mais uma nova abordagem, da 

parte do governo municipal, ao patrimônio cultural relacionado à cidade. 

Os esforços para a implementação do AHMF resultaram na assinatura, em 14 

de setembro de 1994, da lei nº 4.491 que o instituiu. O processo de efetiva criação 

do Arquivo foi encabeçado pela professora Nelma Baldin198, que, posteriormente 

tornou-se a sua primeira diretora, em dezembro de 1994. 

A trajetória de implementação desse órgão revela, em seu início, algumas 

peculiaridades sobre o processo de atuação patrimonial por parte do governo do 

município. Apesar de ser efetivamente instituído um arquivo, o objetivo inicial de sua 

criadora, a professora Nelma Baldim, era o de implementar uma grande instituição, 

nos moldes europeus, que atuasse em diversas áreas da cultura. Ela seria vinculada 

ao município, mas teria autonomia de atuação199. 

A instituição seria denominada “Casa da Memória” e contaria no seu corpo 

com o Arquivo Histórico do Município, o Museu da Imagem e do Som e o Museu do 

Mar. Também contaria com espaço para oficinas de artesãos, apresentação de 

artistas iniciantes, e englobaria ainda a Fundação Franklin Cascaes200.  

Apesar de ousada, a idéia acabou não sendo efetivada naquele momento, ao 

menos não nos moldes propostos pela professora Nelma Baldin. Os motivos para 

esse fato, apontados pela professora, passaram pelo desinteresse da Fundação 

                                                 
196 Mandato de 01/01/1993 a 31/12/1996. 
197 Coligação Frente Popular, PC, PC do B, PDT, PPS, PSB, PT, PSDB e PV. 
198 Professora, Doutora em Educação/PUC-SP e aposentada pelo Centro de Ciências da Educação 

da Universidade Federal de Santa Catarina, foi assessora técnica do Gabinete do Prefeito Sérgio 
Grando antes de se tornar diretora do AHMF. 

199 Entrevista com Nelma Baldin em 17/02/2006. Fundo PMF, Subfundo, Arquivo Histórico, Série: 
Pesquisas sobre o AHMF, Sub-série: Trabalho de conclusão de curso de graduação. Ano: 2006. 
Caixa: 01. 

200  Entrevista com Nelma Baldin op.cit.  
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Franklin Cascaes201 em atuar no formato proposto, além de divergências com o 

corpo técnico de servidores efetivos da própria fundação e do IPUF202. 

A partir da impossibilidade de constituir a “Casa da Memória” no formato 

proposto, os esforços se concentraram na efetivação do AHMF. A proposta inicial de 

situá-lo na Fundação Franklin Cascaes também não foi aceita. Tendo em vista o 

apoio do Secretário Municipal da Administração Francisco José Pereira, o AHMF 

acabou sendo constituído como unidade daquela Secretaria203, nos mesmos moldes 

em que ocorre no governo estadual. 

 Tanto quanto o porte que assumiria e a posição em que estaria situado, a 

atribuição que seria destinada ao AHMF também revela mais uma opção para o 

processo de patrimonialização dos interiores da cidade. A finalidade destinada ao 

AHMF acabou sendo a de  

 

[...] receber por transferência, localizar, recolher, registrar, organizar, 
classificar, arranjar, recuperar, conservar, preservar e divulgar os documentos 
produzidos ou acumulados por Instituições Públicas Municipais em 
decorrência de suas funções específicas; e ainda receber por doações 
documentos de Entidades ou pessoas físicas particulares, cuja importância 
do teor histórico contribua para o resgate da história do Município.204 

 

Apesar de abrir a possibilidade de receber documentos de entidades ou pessoas 

físicas particulares, que possibilitem o “resgate” da história do município, a atribuição 

central destinada ao Arquivo é a de se ocupar dos documentos produzidos na 

atuação governamental. A entidade assumiria um caráter de espelho da razão 

administrativa205. 

 

                                                 
201 Apesar de já em 1988 também ter planejado criar um órgão semelhante. 
202  Entrevista com Nelma Baldin, op. Cit.   
203  Entrevista com Nelma Baldin, op. cit.  
204 Lei nº 4.491, de 14/09/94, em seu artigo 5°. 
205 Isso foi constatado por Janice Gonçalves em sua tese Sombrios Umbrais a Transpor: Arquivos e 

Historiografia em Santa Catarina no Século XX. 2006. 444 p. Tese (Doutorado em História) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, 
p.308. 
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Foto 13 - Primeira sede em prédio próprio do AHMF, em 1995, na rua General Bittencourt centro de 
Florianópolis.  
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivo_historico/evolucao.php. Acessado em 23/01/09 
 

Os trabalhos, nos dois primeiros anos do AHMF (1994-95), concentraram-se 

na elaboração de seu regimento interno e do Plano de Destinação da 

Documentação Municipal. Para trabalhar essas duas questões, foi instituída uma 

comissão Interdisciplinar e Interinstitucional, composta por servidores da Fundação 

Franklin Cascaes, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF e 

Secretaria Municipal da Administração-SADM206.  

O esforço para implantação da entidade contou com uma visita técnica ao 

Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, na qual foram obtidos subsídios sobre 

organograma, tabelas de temporalidade e regimento interno. O Arquivo Público do 

Estado de Santa Catarina também apoiou o processo, fornecendo subsídios 

técnicos e jurídicos para a constituição dos fundamentos legais da instituição207. 

 A atribuição destinada ao AHMF resultava ainda da percepção daquela 

administração municipal em que, nas palavras da professora Nelma Baldin  

 

[...] houve uma certa preocupação da administração, eu lembro, quando num 
primeiro momento a cidade, que é a capital do estado, e que era a única 
capital do país naquele momento que não tinha um arquivo histórico e "como! 
Nós não temos arquivo e onde está a documentação!?". Nós estávamos em 
1994, "onde está a documentação até hoje deste município!?". Foi até uma 
coisa que tivemos de procurar nas secretarias e encontramos muito pouco 
material. Quer dizer, o município estava fazendo 267 anos de idade e nós não 

                                                 
206 Ofício de 08/02/1995, da Diretora Nelma Baldin para Francisco José Pereira, Secretário Municipal 

da Administração. As servidoras indicadas eram Eliane Veras da Veiga Pacheco, da Fundação 
Franklin Cascaes, Cleide Gonçalves Cabral Locks, do IPUF, Adriana Teixeira, do IPUF, e um 
servidor da Secretaria da Administração, que foi Holdemar Menezes Filho. 

207 Entrevista com Nelma Baldin op.cit. 
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tínhamos o registro histórico desses anos de construção, de história208. 

 

 Durante o ano de 1995, também houve a tentativa de constituir uma estrutura 

funcional ampla para o Arquivo. Essa estrutura previa 209: 

 

• Departamento Administrativo, com: 

− Divisão financeira, orçamentária, patrimonial e pessoal; 

− Divisão do material, zeladoria e manutenção, 

expediente e serviços gerais. 

•  Departamento de planejamento, com: 

− Divisão de Arquivo Permanente; 

− Divisão de Arquivo Intermediário; 

− Divisão de Divulgação e Apoio Cultural; 

− Divisão de Conservação e Restauração de 

Documentos. 

 

 Para atuar na estrutura desenhada, estava previsto um contingente de seis 

arquivistas, cinco historiadores-pesquisadores, dois sociólogos-pesquisadores, cinco 

bibliotecários, dois restauradores-encadernadores, um administrador, um técnico em 

informática e um arquiteto, além do diretor e seu assistente. 

Apesar da amplitude dessa proposta inicial, a estrutura funcional do AHMF 

acabou permanecendo modesta, contando oficialmente com o diretor e seu 

assistente210, ambos cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração. O 

contingente de servidores que atuou efetivamente no arquivo foi transferido de 

outras unidades da PMF, além do que se fez uso intenso, em alguns momentos, da 

atuação de estagiários de cursos de graduação.  

 Por sua vez, o acervo documental inicial do arquivo foi sendo constituído de 

documentos públicos recentes como leis e decretos do século XX. Também foram 

                                                 
208 Entrevista com Nelma Baldin, op.cit. 
209 Ofício n° 10, de 05/05/1995, da Diretora Nelma Baldin para o Secretário Municipal da 

Administração, Francisco José Pereira. 
210 Durante os anos de 1995-96, foi modesto o efetivo inicial do AHMF, sendo composto por uma 
bibliotecária, uma servidora com formação superior em história, uma auxiliar de serviços gerais, além 
da diretora. O cargo de Assistente do Diretor foi utilizado em outro setor da PMF, inaugurando uma 
tradição que se manteve até janeiro de 2005, apesar dos contínuos pedidos das diretoras pelo seu 
retorno. 
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incorporados inicialmente ao acervo os registros dos cemitérios municipais, como o 

Cemitério da Ponte (1841 a 1925), da Trindade (1903 a 1962) e das Três Pontes ou 

Itacorubi (1925 a 1931).  

A situação destes últimos documentos revela, nas palavras da Diretora Nelma 

Baldin, um pouco da situação “real” da documentação pretérita dentro da máquina 

pública e da forma como era encarada 

 

[...] o cemitério foi um choque para nós. Quando nós fomos ao cemitério 
público buscar os documentos, esperávamos encontrar os livros organizados. 
De fato, havia os livros, mas os livros se desmanchando, todos lá no local, 
com terra, com água, inclusive passamos trabalho para pegar esses 
documentos, não foi fácil, até porque as pessoas que trabalhavam ali já há 
muitos anos tinham por hábito, por cultura, por tradição, quando o livro enchia 
jogar no "depósito velho", como era chamado, local de papel velho, de 
documento velho.211 

 

  
 Além do péssimo estado físico de muitos documentos, também havia 

divergência sobre a forma como eles poderiam ser usados, para além de seu caráter 

meramente administrativo. Nesse sentido, a Diretora Nelma Baldin teve novas 

surpresas na sua busca pelos registros de “construção histórica da cidade”: 

 

[...] nós também fomos buscar os documentos da Câmara Municipal, Câmara 
de Vereadores. A reação, no primeiro momento, não foi muito favorável. A 
Câmara não entendia que deveria entregar os seus documentos ao Arquivo 
Histórico, então também foi um trabalho, digamos, como eu lhe falei, não foi 
difícil conversar com a administração para a implantação do arquivo, o difícil 
foi conversar, foi "fazer a cabeça" das pessoas em geral sobre a importância 
de guardar a documentação, deixar a documentação visível à comunidade. 
Eu acho que esse foi sempre o ponto mais importante. Eu recordo que alguns 
vereadores na época comentavam assim "o que interessa para a senhora o 
que eu fiz ou deixei de fazer!? o que interessa para a senhora ler!?". Como eu 
lhe falei era uma questão conceitual mesmo, de cultura, de explicar que não 
era pra mim, embora eu como cidadã tinha interesse em saber sim o que ele 
estava fazendo enquanto vereador, mas não era meu objetivo naquele 
momento fazer isso. O objetivo era registrar212 o movimento histórico do que 
se passa no município, guardar a documentação, catalogar, deixá-la 
disponível para a comunidade para a pesquisa e para a visitação.213 

 

 
Outro fato revelou uma nova singularidade da documentação do governo 

municipal de Florianópolis, o de que ela não estava necessariamente localizada 
                                                 
211 Entrevista com Nelma Baldin, op.cit. 
212 No sentido de “preservar”.  
213 Entrevista com Nelma Baldin, op.cit. 
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dentro de sua máquina. No final do ano de 1995, o AHMF foi contatado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC para literalmente resgatar 

documentos da antiga Câmara Municipal do Desterro214. 

 Os documentos estavam sob a guarda da Biblioteca Universitária, a qual 

havia sido atingida por uma das mais fortes enchentes já registradas até então em 

Florianópolis e que devastou o município215. Muitos dos documentos retirados da 

UFSC encontravam-se em péssimo estado por terem sido diretamente atingidos 

pelo sinistro. 

O acervo documental transferido da UFSC acabou constituindo o fundo 

documental Câmara de Desterro, o mais antigo acervo do AHMF até o presente. 

Após diversos procedimentos de recuperação, esse fundo somou o total de 384 

livros e conjuntos documentais, que incluíam manuscritos datados dos séculos XVIII 

e XIX. 

O fato dessa documentação ter ido abrigada na UFSC resultou de uma 

cessão216 feita na década de 1960, pelo  Prefeito Oswaldo Machado,  ao  

Departamento  de Documentação Histórica da Faculdade Catarinense de Filosofia. 

A entidade acabaria sendo incorporada pela UFSC e a documentação guardada na 

sua biblioteca central. 

Outro fato que demonstra o “trânsito” a que estiveram submetidos os 

documentos governamentais, ocorreu já  no ano de 2004. No dia 25 de novembro 

daquele ano, durante a inauguração das novas instalações do AHMF, na Praça XV 

de Novembro, a historiadora Sara Poyares dos Reis faz uma doação à entidade de 

uma carta do período imperial, assinada em 1823 por Dom Pedro I, elevando a vila 

de Desterro à categoria de cidade. Segundo a historiadora, esse documento faria 

parte do acervo do seu tio, o também historiador Oswaldo Rodrigues Cabral. 

                                                 
214 A Câmara Municipal de Desterro foi a entidade precursora da Prefeitura Municipal, tendo sido 

criada em 1726, sendo que até o período republicano concentrava as funções executiva e 
legislativa do poder público municipal. 

215 Tratou-se de uma das inundações bruscas de maior magnitude ocorridas no Estado, afetando 
principalmente as regiões Sul e da Grande Florianópolis. A estação pluviométrica de São José 
registrou 315 mm e 129 mm nos dias 24 e 28/12/95, respectivamente, totalizando 534 mm. Este 
volume de chuvas superou o total de precipitação ocorrido em junho de 1983 (513 mm), ano das 
grandes cheias em boa parte do território catarinense. No evento de 1995, em torno de 50 municípios 
atingidos decretaram situação de emergência e/ou estado de calamidade pública. No total foram 
registrados 24 mil desabrigados e 30 mortos. 
(http://www.percepcaoderisco.sc.gov.br/?ver=inundacoes acessado em 08/12/08) 
216 Conforme identificado na tese da professora Janice Gonçalves, Sombrios Umbrais a Transpor: 

Arquivos e Historiografia em Santa Catarina no Século XX (2006, p.291). 
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Foto 14 - Atuais instalações do AHMF, inauguradas em 25/11/2004, situadas na esquina da 

rua Tiradentes com a Praça XV de Novembro, centro de Florianópolis. 
Fonte: foto do autor, [Acervo pessoal]. 
 

O fato de documentos da administração municipal estarem localizados fora da 

prefeitura revela, em certa medida, o quanto considerá-los como um patrimônio, e 

ainda mais da cidade de Florianópolis, é uma construção recente na esfera de 

responsabilidade do poder público local. Como observou Janice Gonçalves217, ao 

analisar o trânsito da documentação que compôs o acervo do AHMF, havia em 

momentos anteriores, especialmente em meados da década de 1960, pouco apreço 

pela documentação municipal, ou pelo menos a ausência de uma percepção de 

valor por parte da administração municipal. 

Por outro lado, a doação da carta imperial revelou que o AHMF também 

acabaria sendo alvo da atenção de um segmento da intelectualidade local que já 

contava com uma trajetória de grande envolvimento nas questões patrimoniais. A 

historiadora Sara Poyares dos Reis, herdeira do legado do historiador Oswaldo 

Rodrigues Cabral, teve uma trajetória de envolvimento com as questões patrimoniais 

florianopolitanas que remontam ao início do SEPHAN. Foram suas, como já vimos 

na primera parte desta dissertação, as primeiras propostas para o tombamento 

histórico de edificações em nível municipal. 

A tranferência do AHMF para as instalações da Praça XV de Novembro 
                                                 
217 GONÇALVES, J. Sombrios Umbrais a Transpor: op.cit. 
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colocou em evidência o quanto a própria instituição estaria sendo relacionada a um 

legado. A doação da “certidão de nascimento”218 da cidade ocorre no mesmo 

momento em que é atribuído o nome de Oswaldo Rodrigues Cabral ao Arquivo219. 

Posteriormente, durante os anos de 2007-08,  Sara Poyares dos Reis iniciaria 

um diálogo com a direção do AHMF com vistas a colocar sob a guarda da instituição 

o acervo documental constituído por Oswaldo Cabral durante toda sua vida. A 

historiadora chegou a disponibilizar alguns exemplares de documentos220 do acervo 

de seu tio para análise e guarda do Arquivo.  

Como resultado desse diálogo, a direção e corpo técnico do AHMF  

realizaram inclusive uma visita técnica ao Arquivo Histórico de Blumenau221. A visita 

buscava uma maior capacitação para receber, caso viabilizado, aquele que seria o 

primeiro acervo documental recebido de fora da máquina governamental222. 

Tais fatos revelam mais uma peculiaridade do processo de patrimonialização 

que envolve a ação governamental em Florianópolis. A aproximação com a memória 

de Oswaldo Rodrigues Cabral evidenciou o quanto a busca por manter um legado 

resultou em uma espécie de convênio entre governo e atores/autores do campo 

patrimonial florianopolitano. 

O surgimento do AHMF representa o início de mais uma faceta do patrimônio 

cultural florianopolitano. Os documentos do governo da cidade podem parecer a 

parte menos glamourosa desse patrimônio, mas já integram um processo que iria se 

tornaria cada vez mais complexo e abrangente. Trata-se de um processo cuja ação 

passa do corpo externo da cidade aos seus interiores, aos processos que envolvem 

seu funcionamento vital, orgânico, expresso em parte na sua maquinaria 

                                                 
218 Como observou Janice Gonçalves em sua tese, Sombrios Umbrais a Transpor: Arquivos e 

Historiografia em Santa Catarina no Século XX, a doação do documento, apontado na época por 
um jornalista como a certidão de nascimento da cidade, representaria um gesto da historiadora 
frente à homenagem feita ao seu tio, onde um presente é retribuído com outro (2006, p.289). 

219 O projeto de lei nº 11.285/04, que atribui o nome de Oswaldo Rodrigues Cabral ao AHMF, iniciou 
sua tramitação no dia 17/11/2004, não tendo qualquer objeção à sua proposta. Foi aprovado, 
sendo assinado como lei nº 7.020 no dia 17/04/2006. 

220 Foram disponibilizados cartas patentes com nomeação de oficiais do exército no século XIX 
(período imperial e republicano), carta de naturalização, nomeação de Oswaldo Rodrigues Cabral 
como Deputado Estadual em 1950, Documentos de Demarcação de Terras próximo ao Rio 
Massiambu em 1793, livro de atas de tomada de contas da prefeitura da cidade de Joinville no ano 
de 1930, registros de venda de terras, títulos de eleitor e documentos comerciais diversos do 
século XIX, documentos dos revoltosos Farroupilhas em Laguna durante a república Juliana, etc. 

221 O Arquivo de Blumenau possui grande experiência no tratamento de conjuntos documentais 
doados pela comunidade, os quais formam grande parte de seu acervo permanente. 

222 Relatório de visita técnica ao Arquivo Histórico José Ferreira Da Silva – 20/02/2008 – em 
Blumenau/SC – (Arquivo Corrente – Arquivo Histórico do Município de Florianópolis). 
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governamental, mas que não iria se limitar a ela. 

Criar um Arquivo que somente desse conta dos acervos ligados a burocracia 

estatal da cidade ainda não era o suficiente. Houve a necessidade em expandir 

mais, abordar o que se produzia no interior da sociedade “civil” e que, para alguns, 

se cristalizava, ou deveria cristalizar-se. Era preciso retomar a criação da Casa da 

Memória. 

 

 

UMA CASA PARA A MEMÓRIA?  

 
 Criar uma Casa da Memória para Florianópolis era uma intenção já presente 

nas expectativas do governo municipal na década de 1980. O projeto teria sido 

lançado em 1985 por Vilson Farias223. Também existiam recursos para que a Casa 

fosse implantada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes em 

1987224.  

 Como já foi observado anteriormente, o plano de trabalho da Fundação 

Franklin Cascaes previa a busca da implantação da Casa da Memória durante o ano 

de 1988. A mudança na administração municipal interrompeu esse plano, adiando o 

surgimento efetivo da entidade por 16 anos. Apesar desse longo intervalo, ele de 

forma alguma foi um recesso, pois embora a Casa em si não ter sido criada, 

ocorreram inúmeras movimentações que buscaram a sua efetivação.  

Durante o ano de 1995, ocorreria um esforço em retomar a instalação da 

Casa da Memória. No segundo semestre desse ano, o então superintendente da 

Fundação Franklin Cascaes - FFC, Salim Miguel, passa a buscar apoio e recursos 

necessários à constituição da entidade. 

 A iniciativa da FFC ocorre no mesmo momento em que é criado o Arquivo 

Histórico do Município. Salim Miguel, ao buscar apoio do Secretário Municipal da 

Administração225, “padroeiro” do Arquivo Histórico, observa que 

 

                                                 
223 SOUZA, J. C. S. de. As origens da Franklin. Folha da Cultura. Jornal da Fundação Franklin 

Cascaes. Ano II, jul/ago, 1994, nº 6 (biblioteca da Casa da Memória)  
224 Decreto n°341/87, de 29/12/1987, aponta dotações orçamentárias para implantação da Casa da 

Memória pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. 
225  Ofício nº 195/95, de 15 de setembro de 1995, enviado pelo então Superintendente  da Fundação 

Franklin Cascaes, Salim Miguel, ao então Secretário Municipal da Administração, Francisco José 
Pereira. Fundo PMF, Sub Fundo Gabinete do Prefeito, Série ofícios recebidos, 1995. 
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Em Florianópolis, todavia, no âmbito da municipalidade, excluindo algumas 
produções de resgate do patrimônio cultural através da Fundação Franklin 
Cascaes, as ações continuam tímidas, tendo-se privilegiado o patrimônio 
edificado. Só recentemente foi aprovada a criação do Arquivo Histórico do 
Município, visando preservar a documentação produzida pelos órgãos do 
governo. 

 

 

Para o superintendente da FFC, estava bem claro que um arquivo municipal não era 

o suficiente para tratar com o patrimônio cultural de Florianópolis 

 

A cidade ainda não possui um espaço próprio que reúna acervos 
documentais e registros diversos da sua história e da sua produção cultural, a 
exemplo de tantas capitais brasileiras. 
A implantação da Casa da Memória responde a uma necessidade premente, 
representa uma medida efetiva de negação do tradicional descaso para com 
o patrimônio cultural local, e se constituirá num marco da atual administração 
e da história da cidade. 226 

 

 Criar duas entidades dedicadas ao patrimônio cultural num mesmo mandato 

teria realmente sido um marco, ainda mais considerando que seriam órgãos 

especializados, um nos acervos documentais do governo da cidade e o outro na 

produção de sua sociedade civil.  

 A perspectiva da administração a qual Salim Miguel estava ligado expressou 

uma visão bem clara sobre a política cultural de Florianópolis 

 

O fato de não existir nenhum documento oficial formalizando a política cultural 
do Município não quer significar que esta não exista. Toda atividade prática 
de uma instituição é consecução de uma política determinada. No caso 
específico em questão, a política cultural do município pode ser abstraída do 
caráter dispersivo, disforme, fragmentário das ações da FFC como sendo 
uma política de eventos, tendo como principal objetivo a criação de 
oportunidade de lazer. Uma política que guarda imensa distância daqueles 
princípios e objetivos de caráter democrático e progressista, já não 
pertencentes a nenhum protagonista particular, mas pertencentes a toda a 
cidade, pois que consagrados na letra da Lei (na lei de criação da Fundação 
F. Cascaes e na lei Orgânica do Município).227 

 

 Também havia uma clara preocupação em dotar a área cultural do município 
                                                 
226  Ofício nº 195/95, de 15 de setembro de 1995, op.cit.  
227Documento: A Situação da Fundação Franklin Cascaes Exige Mudanças. Comissão de Cultura 

(Frente Popular). 04/12/1992 [Biblioteca da Casa da Memória]. 
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de instrumentos que possibilitassem o seu efetivo desenvolvimento, pois, naquele 

momento 

 

Atravessando o sexto ano da sua criação, a Fundação Franklin Cascaes se 
caracteriza como uma instituição embrionária, não apenas estruturalmente 
diminuta, com seus parcos recursos materiais, técnicos e financeiros, mas 
também muito frágil, não possuindo quadro próprio de pessoal, não 
implementando um planejamento adequado das suas atividades e, muitas 
vezes, executando ações desconectadas dos objetivos que lhe são próprios. 
Sofrendo consecutivas gestões administrativas que lhe impuseram práticas 
clientelistas e assistencialistas, e sofrendo também uma recorrente tendência  
de subordinação às políticas de turismo, a Fundação cumpre, nos seis quase 
seis anos (sic), uma trajetória marcada por avanços e recuos, incertezas e 
contradições. 228 

 

 

 Além de encaminhar um projeto e termo de referência, Salim Miguel convida 

para desenvolver o projeto a arquiteta e mestre em história, Eliane Veras da Veiga 

Pacheco, que atuava no Serviço do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, o 

SEPHAN, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópois – IPUF. A arquiteta 

tornou-se um dos principais instigadores da criação da Casa da Memória, atuando 

ativamente nas administrações seguintes em prol desse objetivo. 

O projeto elaborado planejava a Casa da Memória como centro de 

documentação subordinado à Superintendência da Fundação Franklin Cascaes229. A 

entidade reuniria, recuperaria, organizaria e preservaria registros visuais, sonoros, 

bibliográficos e documentais relativos à memória, à identidade e à produção cultural 

do Município de Florianópolis230. 

Havia igualmente no projeto uma preocupação em articular o futuro órgão 

com outras entidades, o que ficaria evidenciado com a proposta da existência de um 

Conselho Curador. Ele seria o órgão consultivo para assuntos ligados à preservação 

da memória do patrimônio histórico e cultural de Florianópolis. Juntamente com a 

FFC, deveria promover e zelar pelos acervos e interesses da Casa da Memória.231 

Fariam parte do Conselho entidades como a UFSC (Centro de Filosofia e Ciências 

                                                 
228Documento: A Situação da Fundação Franklin Cascaes Exige Mudanças. op.cit. 
229  Ou seja, subordinada diretamente a alta administração da Fundação e não a uma de suas 

coordenadorias (geral, de assuntos/eventos comunitários, de artes e de patrimônio). 
230   Termo de Referência. Casa da Memória do Município de Florianópolis. Fundação Franklin 

Cascaes.  Fundo PMF, Subfundo, Arquivo Histórico, Série: Pesquisas sobre o AHMF, Sub-série: 
Trabalho de conclusão de curso de graduação. Ano: 2006. Caixa: 01. 

231 Termo de Referência. Ibid. 
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Humanas, Biblioteca Universitária, Museu Universitário); UDESC, Fundação 

Catarinense de Cultura – FCC, Fundação Franklin Cascaes – FFC, Secretaria 

Municipal de Educação, Procuradoria Geral do Município, Arquivo Histórico do 

Município e Arquivo Público Estadual. 

Apesar de toda a movimentação e planejamento, a Casa da Memória 

acabaria não sendo implementada no decorrer do ano de 1996 por falta de recursos 

materiais e humanos.232 No entanto, embora a instituição como um todo sofra 

percalços em sua criação, a formação de seus acervos continua se dando no âmbito 

da FFC. A formação de conjuntos documentais ocorre antes mesmo de ser criado 

um espaço apropriado para os mesmos. 

O acervo constituído pela Casa da Memória vinha sendo formado pela 

Fundação Franklin Cascaes há algum tempo. Ele já contava, em 1996, sob a 

responsabilidade da Coordenadoria de Patrimônio Cultural, com um acervo 

fotográfico de cerca de 600 ilustrações sobre Florianópolis, além de discos e fitas 

doados pela Rádio Diário da Manhã, e fitas sobre a história do rádio e da música, 

das décadas de 1940 e 50, do acervo do poeta Zininho. Também havia documentos 

sobre a história do Teatro Álvaro de Carvalho, com dossiês de artistas e grupos de 

teatro, figurino, registros da imprensa e enredo de peças.233  

O acervo fotográfico foi iniciado com a doação, feita por Sylvio Ferrari à FFC, 

de 50 fotografias, dos anos 1930 a 50, referentes a antiga confeitaria Chiquinho234. 

Esse conjunto foi utilizado como forma de obter novas doações da comunidade para 

formação do banco de imagens235.  

A preocupação com as imagens em poder da comunidade é grande entre os 

técnicos que vão compondo o banco de imagens. Como observou Norberto 

Depizzolatti236, “[...] é uma corrida contra o tempo porque as pessoas somem, 

                                                 
232  SANTOS, A. Nossa memória começa a ser resgatada e espera por uma casa. Folha da Cultura. 

Florianópolis: Fundação Franklin Cascaes. Ano IV, 18, nov-dez, 1996.  
233 RAMELA, C. Florianópolis vai ganhar Casa da Memória. O Estado. Florianópolis, 03 ago 1996. 

Cultura. 
234 A confeitaria Chiquinho foi fundada em 1904 na esquina entre as ruas Felipe Schmidt e Trajano. 

Sylvio Ferrari fora o último gerente e proprietário até o encerramento das atividades em 1967 
daquele que havia sido o ponto de referência das famílias abastadas da cidade (SIMÕES, 2008). 

235 Entrevista com Eliane Veras da Veiga Pacheco em 22/02/2006. Fundo PMF, Subfundo, Arquivo 
Histórico, Série: Pesquisas sobre o AHMF, Sub-série: Trabalho de conclusão de curso de 
graduação. Ano: 2006. Caixa: 01. 

236 Norberto Depizzolatti, além de técnico da FFC, era fotógrafo e dirigiu, com o cineasta Zeca Pires, 
os curta-metragens “Manhã” (1990) e “Farra do Boi” (1991). Em 1999, por meio de uma bolsa 
Virtuose do Ministério da Cultura, realizou estágio no setor de conservação de arquivo fotográfico 
na Câmara Municipal de Lisboa, sob a orientação do engenheiro Luis Pavão, uma das maiores 
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morrem e depois não vai ter quem conte a história.”237 O resultado dessa corrida foi 

de que, desde o início dos trabalhos, em 1988, até o ano 2000, fossem coletadas 

cerca de 12 mil imagens. 238 

O banco de imagens ficaria provisoriamente armazenado no Centro Cultural 

Bento Silvério, localizado na região da Lagoa da Conceição, antes de ser transferido 

para o prédio sede da Casa da Memória. 

A relevância dada ao banco de imagens fotográficas, que vão sendo 

coletadas e guardadas, o transforma inclusive em objeto para memórias individuais.  

Essa particularidade transparece na lei n 6.081, de 25/10/2002 que passa a 

denominar de Sylvio Ferrari o banco de imagens da Casa da Memória, 

homenageando aquele que realizou a primeira doação ao seu acervo. A busca pela 

incorporação de novos exemplares levaria esse acervo a alcançar a quantia de 18 

mil imagens em 2007.239  

Contudo, não só as imagens seriam objeto de atenção da Casa da Memória, 

o som também estaria entre suas preocupações. O arquivo Zininho240 igualmente 

teve início antes mesmo da existência da própria Casa. O trabalho inicia em 1989, 

sob a coordenação de Norberto Verani Depizzolatti. A FFC entendia que o material 

representava um retrato fiel para a elaboração de uma memória cultural da cidade 

das décadas de 1940 a 70.241  

O acervo era composto por depoimentos de artistas, líderes políticos, músicos 

e personalidades de outros estados que passaram por Florianópolis, incluindo 

também gravações de radionovelas. O conjunto foi tido na época como embrião do 

Museu da Imagem e do Som – MIS de Florianópolis.242  

Juntamente com os trabalhos em torno das gravações de Zininho, havia 

naquele período243 a intenção de desenvolver o projeto “Memória da Ilha”, que 

                                                                                                                                                         
autoridade de Portugal na área (Memória visual da Capital é resgatada. Jornal A Notícia, caderno 
Geral, 23/03/2000, p. 04). 

237 Memória visual da Capital é resgatada. Jornal A Notícia, 23/03/2000, Caderno Geral, p.04. 
238 Memória visual da Capital é resgatada. Jornal A Notícia, op.cit. 
239 Casa da Memória, Relatório das atividades 2007, dezembro de 2007. (Arquivos da Casa da 

Memória) 
240 Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho, foi poeta e músico, e compôs o “Rancho do Amor à Ilha”, hino 

oficial de Florianópolis, entre outras músicas. Faleceu em 1998. 
241 MEDEIROS, R. Zininho – uma canção para Florianópolis. Florianópolis: Insular: Fundação 

Franklin Cascaes, 2000, p.33. 
242 Arquivo Zininho, um embrião do MIS. Caldeirão, ano 1, nº1.(Informativo da Fundação Franklin 

Cascaes, biblioteca da Casa da Memória) 
243 O período citado corresponde à administração do prefeito Antônio Henrique Bulcão Viana 

(02/04/1990 a 31/12/1992), vice-prefeito eleito, que estava substituindo Esperidião Amin Helou 



107 
 

 
 

também abasteceria um futuro MIS. Tratava-se da produção de documentação em 

vídeo, fotografia e gravação em áudio de depoimentos de personagens destacados 

de Florianópolis. 244   

O projeto Memória da Ilha abordaria pessoas que, na visão dos idealizadores 

do projeto, formariam a própria história da cidade. Seriam exemplos desses 

personagens: Manoel de Menezes, Arantes do Pântano do Sul, Neide Mariarrosa, 

Mané Agostinho, Zé Cacupé e o próprio Zininho. 245 

Embora o projeto Memória da Ilha tenha entrado em recesso na 

administração seguinte246, a formação do Arquivo Zininho permaneceria como um 

objetivo manifesto da FFC. Houve inclusive a intenção por parte da Fundação de 

adquirir o acervo que continha, naquele ano de 1995, aproximadamente três mil fitas 

de rolo na bitola de um quarto de polegada.247  

O Arquivo Zininho ainda seria contemplado com a doação,248 em 1997, de 

321 discos de 33 rotações. O conjunto pertencia originalmente ao Instituto Brasil 

Estados Unidos (IBEU). Com a sua dissolução, eles ficaram em poder do Maestro 

Carlos Alberto Vieira, que fez a doação à FFC. Tratava-se de discos de sinfonias, 

concertos, óperas de todas as nacionalidades, tocadas pelas maiores orquestras do 

mundo sob a regência de renomados maestros como Arturo Toscanini. Havia 

também discos, em 33 e 78 rotações, que continham programas de rádio que eram 

distribuídos pelo Departamento de Estado dos EUA249.  

Essa doação revela o quanto havia, na época, a intenção de formar um 

acervo que abordasse um universo sonoro cada vez maior, que incluiria músicas 

não apenas de Florianópolis. Semelhante conjunto acabaria fazendo par com a idéia 

da criação do museu da imagem e do som, pela qual lutaram durante muitos anos 

Zininho e o compositor Luiz Henrique Rosa250, falecido em 1985. 

 

                                                                                                                                                         
Filho, como apontado anteriormente. 

244 Arquivo Zininho, um embrião do MIS. Caldeirão, ano 1, nº1. P.(Informativo da Fundação Franklin 
Cascaes, biblioteca da Casa da Memória) 

245 Ibid. 
246 Do prefeito Sérgio Grando (1993 a 1996) 
247 Folha da Cultura, Jornal da Fundação Franklin Cascaes, ano III, nº 11, jul-ago/1995 
248 Discos doados pelo maestro Carlos Alberto Vieira da então Orquestra Municipal de Florianópolis 

e Hélio Teixeira da Rosa, da extinta Orquestra de Câmara de Florianópolis. 
249 Memória em 33 rotações por minuto. Jornal Diário Catarinense de 04/04/1997,  caderno 

Variedades, p.4 e 5. 
250 Jornal O Estado, 03/08/1996, caderno Cultura. 
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Foto 15 - Zininho (esquerda) e Luiz Henrique Rosa (direita). 
Fontes: Foto Zininho:Caldeirão, ano 1, número 1 (Informativo da Fundação Franklin 

Cascaes). Foto Luiz Henrique Rosa: http://www.luizhenrique.org/biografia.htm. Acessado em 23/01/09 
 

Todavia, a expectativa com relação à formação desse acervo sonoro 

esbarrava no problema, já crônico, de armazená-lo e disponibilizá-lo. A busca por 

um local, que já estaria sendo “providenciado” pela FFC em 1997, manteria o 

arquivo Zininho situado em um apartamento alugado no bairro Abraão. 251  

Cerca de três anos depois, o arquivo ainda estaria “provisoriamente” 

guardado no mesmo apartamento, sendo conservado pela filha de Zininho, Claúdia 

Barbosa, funcionária da Câmara Municipal, colocada a disposição da FFC por dois 

dias semanais para cuidar do acervo.252 Essa situação permaneceria até a 

instalação definitiva da Casa da Memória em um prédio próprio, no centro de 

Florianópolis, no ano de 2004.  

Apesar da precariedade presente em sua trajetória, o acervo de áudio-visual 

da FFC acabaria contando, no ano de 2007, com cerca de 2.100 fitas de rolo, 10.300 

discos, 4.000 fitas cassete, 300 CDs, quatro filmes de 16 mm, dois filmes 8 mm,  500 

fitas em VHS, além de 593 roteiros e peças de programas de rádio das décadas de 

1940, 50 e 60.253 Essa variedade de documentos sonoros que acabaram compondo 

o Arquivo Zininho revelam uma costura de interesses que atuaram na sua 

                                                 
251 Memória em 33 rotações por minuto. Jornal Diário Catarinense de 04/04/1997, ibid 
252 Arquivo do poeta Zininho também será preservado. Jornal A Notícia, caderno Geral, 23/03/2000, 

p.4 
253 Casa da Memória - Relatório das Atividades 2007 (Arquivos da Casa da Memória). 
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composição. Trata-se de uma junção de interesses musicais, jornalísticos, 

antropológicos e historiográficos, permeados pela busca de preservar determinadas 

memórias, de criar patrimônios.  

A Casa da Memória contaria ainda com o resultado de um esforço para a 

elaboração de um acervo voltado ao teatro. Esse conjunto chegou a ser chamado de 

“Arquivo das Artes”, contando, na época de sua criação, em 1996, com textos 

jornalísticos, fotos, materiais de propaganda, figurinos e adereços.254 No ano de 

2007, havia cerca de 100 dossiês sobre o teatro em Florianópolis no acervo da Casa 

da Memória. 255 

A atenção gerada pelo mundo artístico de Florianópolis levaria ainda à 

incorporação, no ano de 2006, de documentos relacionados a Mozart Regis, o 

“Pituca”, como era conhecido. O acervo, formado pelo próprio ator, foi localizado 

pelo Instituto Caros Ouvintes256, e era guardado por sua amiga Graça Jacintho 

Andrade, sendo doado por ela à Casa da Memória. 257  A Coleção Mozart Regis – 

Pituca, como passou a ser chamada, é constituía de mais de 100 documentos entre 

jornais, roteiros e documentos relativos a vida artística de Mozart Regis, além de 227 

fotos em diversos formatos.258 

 

                                                 
254  Folha da Cultura, Jornal da Fundação Franklin Cascaes, ano IV, nº 14, mar/abr 1996 (Bilblioteca 

da Casa da Memória). 
255 Casa da Memória - Relatório das Atividades 2007 (Arquivos da Casa da Memória) 
256 Entidade voltada a pesquisa do rádio catarinense. 
257 Nascido em Florianópolis em 16/05/ 1926 e falecido em 23/07/1995, foi artista de teatro, cinema e 

televisão. Recebeu em 1988 a Medalha de Mérito Municipal pelos seus feitos. Trabalhou em 1942 
na rádio Guarujá, logo após na companhia teatral de Procópio Ferreira, atuou na peça “O Divórcio” 
junto coma a estreante Bibi Ferreira. Apresentou programas e atuou em peças teatrais infantis. 
Contracenou com Grande Otelo, Virgínia Lane e Renata Fronzi. Atuou na Rádio Nacional, TV Tupi 
e TV Rio-Canal 13. Estreou nos anos 1960 na Rede Globo onde trabalhou até sua morte (Jornal A 
Notícia, 21/4/2006, Anexo, C5)  

258 Relatório de Atividades 2006 da Prefeitura Municipal de Florianopolis, p. 405-406 (Disponível em 
www.pmf.sc.gov.br/relatividades2006/ra06_p3.doc acessado em 28/12/2008). 
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Figura 2 - Desenho representando Pituca. 
Fonte: Jornal Diário Catarinense (acervo da Biblioteca da Casa da Memória) 
 

Os conjuntos documentais que resultaram no acervo da Casa da Memória 

revelam uma variedade de preocupações. Há elementos que remetem às paisagens 

urbanas de vários tempos, assim como documentos que tratam das diversas 

dimensões do mundo artístico - música, cinema, teatro e rádio.  

Por outro lado, existe igualmente uma dimensão pessoal por trás dos acervos 

que foram sendo incorporados ao acervo maior da Casa. Alguns desses conjuntos 

documentais são fruto direto da vivência de personagens da cena cultural 

florianopolitana, apresentando uma forte demarcação ditada pelas suas atuações e 

interesses. Dado o caráter patrimonial que assumiram esses documentos e sua 

incorporação por uma entidade que pretende guardar a memória de Florianópolis, é 

possível constatar quais grupos tiveram iniciativa e articulação para buscar a 

inserção na máquina pública de determinadas memórias como representativas da 

cidade. 

Por outro lado, trabalhar a relação entre acervos documentais e o cotidiano da 

cidade também fazia parte das intenções dos protagonistas da efetivação da Casa 

da Memória. Como observou Eliane Veras, ao relacionar as mudanças da cidade e a 

concepção de memória,   

 

[...] nossa idéia é criar núcleos documentais que façam com que as pessoas 
reflitam mais e interfiram mais [grifo nosso] sobre o que acontece na sua 
cidade, produzam conhecimento, produzam reflexões que resultem em 
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progresso, em bem estar, em bem viver, é isso que a gente pretende com os 
núcleos documentais da Casa da Memória.259 

 

 A produção do presente da cidade também era uma perspectiva de interesse  

na construção do acervo da Casa da Memória. Se a análise do processo de 

formação de alguns dos conjuntos documentais da Casa da Memória já revelou a 

necessidade de um contínuo empenho para efetivá-lo, a obtenção do espaço 

necessário a sua guarda e disponibilização revela empenho ainda maior. A mudança 

na administração municipal, no ano de 1997260, levaria à superintendência da FFC a 

socióloga Lélia Pereira da Silva Nunes, que assumiu anunciando como prioridade a 

memória cultural e social de Florianópolis261.  

Durante o ano de 1997, foi obtida, pela administração municipal, com o 

projeto elaborado na gestão anterior, a primeira grande captação de recursos para a 

implantação da Casa da Memória. A verba obtida junto ao governo federal somou o 

valor aproximado, na época, de R$ 65.000,00. Os recursos foram utilizados para a 

compra de materiais e equipamentos necessários à montagem e manutenção dos 

acervos documentais que estavam sendo formados262.   

Embora o projeto encaminhado apresentasse a necessidade da captação de 

R$ 126.250,00 para dotar plenamente a Casa da Memória com os recursos 

necessários à sua atuação, o volume de recursos efetivamente captado representou 

um importante catalisador na busca do desenvolvimento da instituição. 263 

Ademais, o convênio firmado com o governo federal estabelecia uma 

contrapartida por parte da PMF, que era a de dotar a Casa da Memória de uma sede 

própria que possibilitasse reunir o acervo documental264. A exigência representou um 

forte estímulo à administração municipal para se empenhar em viabilizar a existência 

da entidade. A existência desse espaço próprio era fundamental para viabilizar a 

instituição, haja vista que sua proposta envolvia não só a formação de acervos, mas 

a sua disponibilização ao grande público. Essa busca por um espaço para mais essa 
                                                 
259  Entrevista com Eliane Veras da Veiga Pacheco. op. cit.  
260 Quando assume a prefeita Angela Regina Heinzen Amin Helou, com mandato de 1997 a 2000, 

eleita pela coligação Força Capital (PFL, PHS, PL, PPB, PSDB, PSL e PTB) e que posteriormente 
seria reeleita para mais um mandato de 2001 a 2004. 

261  Nova diretora da FFC garante continuidade. O Estado. Florianópolis,03 jan 1997. Cultura. 
262  Entrevista com Eliane Veras da Veiga Pacheco em 22/02/2006. Fundo PMF, Subfundo, Arquivo 

Histórico, Série: Pesquisas sobre o AHMF, Sub-série: Trabalho de conclusão de curso de 
graduação. Ano: 2006. Caixa: 01. 

263  Ibid. 
264  Ibid. 
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iniciativa na “res Publica” levaria a FFC a assumir a antiga sede do Partido 

Republicano Catarinense. 

A obtenção da sede da Casa da Memória no casarão do antigo Partido 

Republicano Catarinense-PRP, localizado no centro de Florianópolis, ao lado da 

Catedral, não foi resultado de um tranqüilo e consensual processo. O prédio fora 

sede do PRP até 1949, sendo em seguida, ocupado pelo Tribunal Regional Eleitoral 

de Santa Catarina até 1978. Na seqüência, ele é cedido para a Ordem dos 

Advogados do Brasil em SC, que permanece no local até 1995, quando se transfere 

para um prédio próprio no bairro Agronômica. Entre 1995 e 1999, o prédio ficaria 

abandonado.265  

Apesar da situação de abandono físico, o prédio estava longe de sofrer um 

abandono tutorial. Como observou a imprensa, durante o ano de 1999 a disputa por 

ele chega a gerar um impasse entre várias entidades266. O Tribunal de Justiça do 

Estado-TJ planejava instalar ali o Museu do Judiciário Catarinense, tendo sido 

autorizado pela lei estadual nº 10.642 de janeiro de 1998. Segundo a mesma lei, o 

Tribunal iria dividir o local com o Instituto Histórico e Geográfico de SC.  

Como o espaço foi considerado pequeno pelo TJ, ele acabou devolvendo o 

prédio ao governo do Estado, que era seu proprietário. O Instituto Histórico, por sua 

vez, condicionava assumir e restaurar o local à garantia legal de mantê-lo com a 

entidade. Essa garantia dependia de lei estadual, que estaria, na época, sendo 

elaborada pelo então secretário da Casa Civil, Celestino Secco. 

Paralelamente, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, de posse de 

uma portaria de autorização do Secretario Estadual da Administração, já tinha 

adiantados planos de instalar no local setores da Secretaria que faziam atendimento 

ao público e o escritório do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN. 267   

Enquanto a situação da posse legal e institucional era agitada, e não se 

definia, a situação real do prédio estava bem definida, sendo o mesmo ocupado por 

mendigos e usuários de drogas, além de ter sua fachada depredada. Essa situação 

sofreu mudanças em 1998, quando o casarão seria temporariamente cedido como 

escritório de locação dos filmes “Cruz e Sousa, Poeta do desterro”, média-metragem 

                                                 
265 Esquina que preserva o tempo. Jornal Diário Catarinense, Caderno Variedades, 29/09/2004, p.6 
266 Antigo casarão da OAB gera impasse. Jornal A Notícia, suplemento AN Capital, 28/06/1999.  
267 Antigo casarão da OAB gera impasse. Jornal A Notícia, suplemento AN Capital, 28/06/1999.  
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de Sylvio Back, e “Novembrada”, curta metragem de Eduardo Paredes. 268  

A situação seria finalmente definida pelo governador Esperidião Amin em 

dezembro de 1999. O imóvel seria doado à prefeitura municipal de Florianópolis, e 

cedido à Fundação Franklin Cascaes, sendo, na época, proposta uma ação conjunta 

com o governo estadual para sua recuperação e reativação.269 

A primeira movimentação para restaurar o prédio ocorre já em 2000 com um 

projeto do IPUF. Esse projeto seria complementado por outro feito pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/SC. A execução dos 

projetos teria início em 2002, sendo que os trabalhos se estenderiam até 2004, 

quando finalmente é inaugurada, em março, a Casa da Memória. 270 As diversas 

“costuras” realizadas em diferentes planos pela administração 1997-2004 revelam 

uma continuada disposição para viabilizar uma instituição memória do governo 

municipal dedicada aos registros da sociedade civil.  

 

 
Foto 16 - Prédio sede da Casa da Memória inaugurado em 2004. 
Fonte: www.manezinhodailha.com.br/. Acessado em 23/01/09. 
 

Paralelamente, ocorre, em novembro de 2004, a transferência do AHMF para 

a Praça XV de Novembro, esquina com a rua Tiradentes, ao lado do antigo prédio 

da Câmara Municipal de Desterro, em instalações especialmente preparadas para 

ele. Mais uma instituição memória é trazida para as proximidades do quadrilátero 

                                                 
268 Antiga sede da OAB está abandonada. Jornal A Noticia Capital, caderno geral, 05/07/1998, p.06. 
269 Antiga sede da OAB deve abrigar centro cultural. Jornal A Noticia Capital, coluna roteiro, 

12/10/1999, p.05. 
270 Esquina que preserva o tempo. Jornal Diário Catarinense, Caderno Variedades, 29/09/2004, p.6. 
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onde surgiu “oficialmente” a cidade.  

Diante de tantas movimentações, vale observar a disposição da 

administração 1997-2004 com relação ao passado, a qual transpareceu no texto da 

prefeita Ângela Amin no prefácio do livro A Ilha de Santa Catarina: espaço, tempo e 

gente271,  

 

Ter identidade é comportar-se coletivamente de uma maneira típica e 
distinta. 

Ter fé, uma escala de valores que se transmite em conduta coletiva. 
Através dessa conduta um povo expressa seu sentir, suas crenças e 
tradições; seu canto e sua dança, suas comidas típicas e seus mitos. Por isso 
a identidade é um fato de síntese viva e original, anima e sustenta a vontade 
coletiva, suscita a normalização dos recursos interiores para a ação e 
transforma as mudanças em inovações criadoras.272  

 

 Amparada pela citação do texto do escritor Salvador Cabral, do livro La 

Revolucion Cultural Del Mercosul, Ângela Amin continua observando que o texto do 

historiador argentino 

 

[...] demonstra com total fidelidade a nossa realidade, a necessidade explícita 
que temos, o quanto antes, de pensarmos e repensarmos o nosso espaço, o 
nosso tempo e a nossa gente. 
 Por isso a iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina, de organizar a discussão em torno da Ilha de Santa Catarina, 
remontando e discutindo o passado, dando continuidade a sua ação 
centenária em favor do futuro, nos dá a certeza de que, realmente, a 
identidade é um requisito fundamental para qualquer projeto de sociedade. 
Toda mudança para o tempo que há de vir necessita saber primeiro quem 
somos. 273 

 

Saber quem somos, a partir da remontagem e discussão do passado, é uma 

intenção que demanda atuações que vão muito além de questões que envolvam 

somente prédios e documentos.  

O final do século XX e início do XXI revelou que a questão patrimonial 

também abordaria outras dimensões relacionadas à cidade. Condicionado por um 

novo regime de historicidade, o governo municipal seria levado a se posicionar sobre 

                                                 
271 Publicado pelo IHGSC, relativo aos textos do curso de mesmo nome realizado pela entidade 

durante o ano de 2001. 
272 A Ilha de Santa Catarina: espaço, tempo e gente. Florianópolis: Instituto Histórico e Geográfico de 

Santa Catarina, 2002, p.15. 
273 A Ilha de Santa Catarina: espaço, tempo e gente. Florianópolis: Instituto Histórico e Geográfico de 

Santa Catarina, 2002, p.15. 
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outros temas, talvez não com tanto peso, mas, de qualquer forma, seria levado a 

atuar sobre uma face humana que simbolizaria a cidade. 
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SEGUNDO CAPÍTULO  

A CIDADE, SEU ROSTO E SUA ALMA:  

IDENTIDADE E IMATERIALIDADE 

 

 

 Ver um rosto e uma alma em uma cidade soa de forma estranha, mas faz 

parte de nossa natureza buscar ver nossas referências, humanas, nos espaço e nos 

elementos com os quais convivemos. Talvez em virtude dessa peculiaridade, dessa 

forma de interpretar, seja possível vermos não só um rosto, uma alma para uma 

cidade, como até mesmo participar de forma consciente de seu processo de 

construção e perpetuação. 

 Atribuir um rosto, e que não entendemos como unicamente a face, mas todos 

os comportamentos que o particularizam, a um determinado espaço geográfico não 

é uma característica de poucos lugares. A maioria das regiões brasileiras, e até 

mesmo do mundo, tipificam personagens humanos que as simbolizam. Em 

Florianópolis não seria diferente.  

A trajetória recente de elaboração e significação desse personagem também 

teria seus pontos de contato com a máquina governamental do município. Tratam-se 

de momentos que também levam a uma tentativa de patrimonializar esse 

personagem, ligando-o a cidade. 

 Por outro lado, mesmo um tipo humano, por mais aceito que seja, não dá 

conta de todo o referencial simbólico existente numa cidade. Existem outros 

elementos, fruto das vivências e das convivências ligadas muitas vezes aos espaços 

e aos grupos que se formam dentro da cidade.  

Abordar tais elementos envolve agir sobre uma espécie de “essência” que 

compõem a urbe, suas partes, uma essência que muitas vezes é percebida, vivida 

cotidianamente, mas acaba sendo falada, caracterizada de forma objetiva somente 

quando está em perigo.  

Todavia, por mais paradoxal que seja essa urgência frente ao perigo, ela 

acaba sendo uma das componentes do próprio processo, pois, como observou 

François Hartog, o patrimônio jamais se nutriu da continuidade, mas, ao contrário, de 

cortes e da problematização da ordem do tempo274. 

                                                 
274 HARTOG, François, op.cit. p.12. 
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Atuar sobre essa questão é como buscar atuar sobre o espírito, a alma das 

coisas. Recentemente essa forma de atuação recebeu um termo técnico que tenta 

lidar com ela, trata-se de atuar sobre o patrimônio imaterial.    

A abordagem sobre o patrimônio imaterial é mais outra questão, recente, que 

vem sendo apresentada ao âmbito de atuação da máquina pública municipal sobre o 

patrimônio cultural da cidade. Dentre tantas questões que já se apresentaram, é de 

longe a mais complexa e subjetiva, mas que mesmo assim desperta defesas 

apaixonadas. Apesar dessas peculiaridades, ela também acabou sendo abordada 

de forma normativa e talvez ainda seja abordada institucionalmente.  

 

 

O MANEZINHO – A IDENTIDADE OU A FACE DA CIDADE? 

 

Nenhum empreendimento semelhante havia sido anteriormente, nem tão pouco o foi 
posteriormente, tentado. Este dos ilhéus açorianos foi, sem dúvida, uma tentativa 
ousada, pela amplitude e para a época – e merece destacado lugar nos fastos da 
nossa história econômica e nos anais da expansão lusitana no sul brasileiro. 

Oswaldo Rodrigues Cabral275 

 

  

 O surgimento de uma figura humana tida como representante “típico” de 

Florianópolis resultou de um processo de construção que foi se intensificando a 

partir do último quarto do século XX. Esse processo envolveu iniciativas de 

determinados segmentos da sociedade florianopolitana, assim como repercussões 

no âmbito de atuação do poder público municipal que buscaram consolidar o 

personagem na sua ligação simbólica com Florianópolis. 

 Embora a construção do manezinho, como símbolo da paisagem humana 

tradicional de Florianópolis tenha se intensificado a partir da década de 1980, existe 

um processo, distinto, que lhe é anterior, mas diretamente relacionado, trata-se da 

construção da açorianidade. 

A identidade apresentada como legítima dos habitantes europeus que teriam 

colonizado a ilha de Santa Catarina e legado práticas culturais às populações 

posteriores foi associada a do imigrante luso-brasileiro. Essa identidade ainda teve a 

especificidade de ter colocado nos açorianos a sua fundamentação “histórica”.  
                                                 
275 Na obra Os Açorianos, separata do volume II dos Anais do Primeiro Congresso de História 

Catarinense. 
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O apelo ao ato da vinda de colonos das ilhas Açores a partir de 1748 e seu 

estabelecimento na ilha de Santa Catarina, além do litoral catarinense, é a peça de 

fundo de um segmento da intelectualidade florianopolitana que se engajou na 

militância em prol de um determinado perfil humano para a cidade. O caráter de 

epopéia desse ato é enfatizado, assim como o seu legado cultural é destacado 

inclusive no meio acadêmico que desenvolveu as primeiras instituições superiores 

de educação e cultura da cidade. 

Um importante evento relacionado à questão açoriana no estado foi o 1º 

Congresso Catarinense de História. O evento foi realizado entre 4 e 12 de outubro 

de 1948 no Teatro Álvaro de Carvalho em Florianópolis, fazendo parte das 

comemorações do Bicentenário da Colonização Açoriana.  

Como observou Maria Bernardete Ramos Flores, ao analisar a invenção da 

açorianidade, quando se preocupou em estabelecer o quanto havia de político nos 

contornos de uma cultura, tais eventos de comemoração representavam um 

fenômeno de reconstrução de uma unidade cultural fundada numa ascendência 

comum.276  

O evento de 1948 contou com a presença do professor português Manuel de 

Paiva Bóleo, da Universidade de Coimbra, fato que, nas declarações da imprensa da 

época, trazia mais uma vez a “certeza” da vida de união entre os povos português e 

brasileiro277.  

Segundo observou o professor Manuel de Paiva Bóleo, num depoimento 

apresentado por Bernardete Flores, houve na época um empenho das autoridades 

brasileiras para garantir a presença de um português no evento. O Congresso teve 

uma programação com exposições histórica, geográfica e folclórica, que tinha o 

objetivo de demonstrar as condições culturais da população de origem açoriana aos 

catarinenses e aos congressistas e, dentro das possibilidades, a sobrevivência de 

costumes dos Açores e também da Madeira.278 

As razões para a realização desse congresso foram sumarizadas pelo próprio 

professor Manuel de Paiva Bóleo. O Congresso teria se constituído numa 

necessidade do Estado de Santa Catarina, em que a cultura luso-brasileira 

                                                 
276 FLORES, M. B. R. A Farra do boi: palavras, sentidos e ficções. Florianópolis:UFSC, 1997, p.119. 
277 Jornal O Estado, 06 de outubro de 1948, 1ª página. 
278 BOLÉO In: FLORES, M. B. R. A Farra do boi: palavras, sentidos e ficções. Florianópolis: UFSC, 

1997. 
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perigosamente enfrentou a cultura alemã. A finalidade suprema, implícita, era a de 

mostrar para os outros Estados da União a brasilidade de Santa Catarina.279 O 

professor se referia às comparações que eram comumente estabelecidas do litoral 

com as regiões do estado que tiveram o concurso de imigrantes alemães na sua 

colonização, notadamente o vale do Itajaí e Joinville, via de regra consideradas 

exemplos de prosperidade. 

Como forma de contrabalançar essa percepção negativa, no discurso 

apresentado pelos sustentadores do congresso280 o progresso material das regiões 

de influência cultural alemã estaria ligado a uma índole isolacionista de seus 

colonizadores. Contrastaria dessa forma com a índole do açoriano que 

historicamente teria dado seu sangue, vida, bravura e história para a construção da 

brasilidade de Santa Catarina. A ânsia de fazer alguma coisa pelo País teria dessa 

forma levado esse mesmo açoriano a ocupar e se destacar nas posições-chave de 

suas instituições públicas. Tratava-se dessa maneira de um momento de luta pela 

hegemonia cultural em Santa Catarina, onde uma plêiade de pesquisadores ilustres, 

organizadores e participantes do congresso torna-se porta voz de uma reabilitação 

do homem do litoral.281   

O Congresso teve, entre outras conseqüências, a fundação da Faculdade 

Catarinense de Filosofia282. A Faculdade, instalada em 1954, tornou-se, junto com 

outras instituições isoladas que existiam na cidade, o embrião da Universidade 

Federal de Santa Catarina, que seria criada em 1960.”283 A Faculdade teve criado já 

no seu início o curso de Geografia e História, sendo que, em 1957, o curso é 

desmembrado, criando-se dessa forma dois cursos separados, um de Geografia e o 

                                                 
279 BOLÉO op. Cit. 
280 O evento estava diretamente ligado ao bicentenário da colonização açoriana em Santa Catarina, 

celebrado nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro do mesmo ano. A presidência da comissão executiva 
do Congresso estava a cargo do professor da Faculdade de Direito e desembargador Henrique da 
Silva Fontes. Fazia parte da organização o então deputado Oswaldo Rodrigues Cabral. O evento 
reuniu intelectuais brasileiros como Hélio Viana, Manuel Diégues Jr., Walter Spalding, Dante de 
Laytano, além do português Manoel de Paiva Boléo. (FLORES, 1997). O congresso também foi 
uma iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, tendo Oswaldo Rodrigues 
Cabral apresentado um longo trabalho sobre a imigração açoriana intitulado “Os Açorianos – 
contribuição ao estudo do povoamento e da evolução econômica e social de Santa Catarina” 
(SANTOS, 2005).  O Congresso também teve o apoio do então governador Aderbal Ramos da 
Silva (1947 à 1951). 

281 FLORES, M. B. Op.cit. p.133. 
282 Faculdade na qual Cabral foi ativo participante, juntamente com o Desembargador Henrique da 

Silva Fontes (SANTOS, 2005). 
283 SANTOS, S. C. in Oswaldo Rodrigues Cabral na Historiografia Catarinense. Florianópolis. IHGSC, 

2005, p.13-24. 
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outro de História. 

Logo após o Congresso também foi constituída a Subcomissão Catarinense 

da Comissão Nacional do Folclore. Tratou-se de uma entidade que, nos dez anos 

seguintes, viveria uma “idade de ouro”, se dedicando ao levantamento e 

conscientização da realidade cultural do homem de Santa Catarina, através do 

estudo das manifestações de sua alma primitiva. 284  

A subcomissão teve como primeiros integrantes: Oswaldo Rodrigues Cabral 

(Secretário Geral), Almiro Caldeira, Altino Corsino Flores, Álvaro Tolentino de Souza, 

Antônio Nunes Varela,  Antônio Taulois  de Mesquita,  Aroldo  Caldeira, Carlos  da 

Costa  Pereira, Carlos Büchler Júnior, Custódio de Campos, Elpídio Barbosa, 

Henrique da Silva Fontes, Henrique Stodieck,  Hermes  Guedes  da  Fonseca,  

Ildefonso  Juvenal,  João  dos  Santos  Areão,  João Crisóstomo de Paiva,  João A. 

Sena, Martinho de Haro, Oswaldo Ferreira de Melo Filho, Othon  Gama  D’Eça,  

Plínio  Franzoni  Júnior,  Vilmar  Dias  e Walter  Fernando  Piazza285. A Sub-

Comissão reuniu  a  nata  da  intelectualidade  do estado,  que  depois exerceria  o  

magistério  na  Faculdade  Catarinense  de  Filosofia286. 

As particularidades de atuação dessa fase, centrada no papel de intelectuais 

vinculados a órgãos oficiais, acabaram situando grande parte das ações nas 

instituições e agentes diretamente ligados ao Estado.  

A questão da açorianidade seria retomada com novo empenho em 

Florianópolis no ano de 1984, com a realização da Primeira Semana de Estudos 

Açorianos. No evento foi criado o Núcleo de Estudos Açorianos – NEA da 

Universidade Federal de Santa Catarina, entidade que a partir de então assume um 

papel central nas ações ligadas ao açorianismo. 

O NEA, que havia sido criado inicialmente como entidade de estudos, passa 

posteriormente a desenvolver um ativismo cultural em prol da “cultura de base 

açoriana”. Essa atuação, que anteriormente estava restrita a uma determinada elite 

intelectual, foi dessa forma massificada, principalmente após a reestruturação do 

NEA em 1992.  

A entidade incorporou em seu conselho deliberativo representantes das 

                                                 
284 SACHET, apud FLORES, op. cit. p.135. 
285 SAIÃO apud FERREIRA (2006). 
286 FERREIRA, S. L. Nós não somos de origem: populares de ascendência açoriana e africana 

numa freguesia do sul do Brasil (1780-1960). 261 f.Tese (Doutorado em História) – Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 



121 
 

 
 

prefeituras municipais do litoral catarinense, associações culturais, de moradores, 

escolas, Arquivo Público Estadual, fundações culturais e grupos folclóricos. Articulou 

um movimento regional que desenvolve atividades de sensibilização, formação e 

difusão cultural, além de criar grupos folclóricos, associações, espaços de exposição 

e uma festa, a Açor (Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina), que ocorre 

anualmente desde 1994 em um dos municípios do litoral catarinense.287 

A ampliação da militância relacionada à questão açoriana estava inserida num 

momento em que a modernização tardia, a expansão da urbanização, do turismo e 

dos fluxos migratórios, além da maior visibilidade dos modos de vida das antigas 

comunidades praianas, levou a um debate sobre a possibilidade de real 

desaparecimento desses costumes locais.288 

A atuação nessa “nova” fase do movimento açorianista, centralizada pela 

atuação do NEA, assumiu um caráter muito mais abrangente e articulado, gerando 

uma série de mecanismos para sua atuação. 

A busca pela legitimação de seu reconhecimento e criação de uma esfera de 

solidariedade dos descendentes de açorianos em Santa Catarina pautou-se pelo uso 

de cinco mecanismos básicos289: 

 

1. Recurso ao mito fundador da epopéia da vinda dos imigrantes 
açorianos em 1748 e 1756 na literatura utilizada nos materiais 
didáticos e de divulgação; 

2. Demarcação de um território que corresponderia ao litoral do estado e 
teria sido ocupado e expandido nos séculos XVIII e XIX; 

3. Produção de eventos evocativos, como a festa Açor, o troféu 
açorianidade (para os que se destacaram no apoio e promoção da 
cultura açoriana) e o dia estadual da cultura açoriana (6 de janeiro); 

4. Apresentação de um repertório singular de tradições culturais como o 
ciclo do divino, farra do boi, boi de mamão, ternos de natal, de ano 
novo, de reis, engenhos, pão-por-deus, ratoeiras, renda de bilro, 
gastronomia de peixes, entrudo, lendas e mitos, lanchas baleeiras, 
temperos, etc. 

5. Apresentação de um perfil de pessoa representado pelo “manezinho”. 
 

 
Florianópolis tem um papel destacado nessa movimentação ao sediar 

historicamente as iniciativas ligadas ao movimento, bem como muitos de seus 
                                                 
287 LACERDA, E. P. O atlântico açoriano: uma antropologia dos contextos globais e locais da 

açorianidade. Florianópolis, 2003. 290 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social.  

288 LACERDA, op. Cit. 
289 LACERDA, op. Cit. 
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principais militantes. Além disso, representa o cenário onde teria se dado o evento 

fundador, conta com reminiscências das práticas culturais apresentadas e um 

personagem tornado emblemático: o manezinho. A figura do manezinho foi sendo 

constituída como o personagem “típico” de Florianópolis e que passou inclusive a 

ser evocada nos debates e até mesmo confrontos cotidianos. 

O termo assumia inicialmente um caráter pejorativo, destinado aos 

interioranos da ilha, conhecidos como “matutos”. O termo “manezinho” deixava 

explícita essa condição social, iletrada e pobre. Tratava-se de um termo que 

marcava uma distância tanto da elite local, urbana, quanto dos colonizadores de 

outras origens.290  

A partir da década de 1980 o termo “manezinho” foi sendo progressivamente 

resignificado. Passou a ter não só uma conotação de identidade “típica” dos 

habitantes da ilha de Santa Catarina, mas contou com um esforço para sua 

positivação. 

Paralelamente, a combinação de crescimento da população, expansão 

imobiliária, aumento no número de não nativos residentes, no número de 

profissionais de maior poder aquisitivo e formação superior, além do investimento na 

infra-estrutura urbana resultou em conseqüências não só no panorama físico da 

cidade, mas também no relacionamento entre seus habitantes. 

A vinda de um grande número de novos moradores assumiu, para 

determinados segmentos da população nativa, o caráter de uma verdadeira 

“invasão” da cidade por “estrangeiros”. Esse contingente acabou por trazer novos 

hábitos e valores que muitas vezes entravam em conflito com as práticas culturais 

locais291.  

Esse conflito entre “nativos” e “estrangeiros” contaria inclusive com 

desdobramentos na vida política e nos debates sobre as opções de desenvolvimento 

apresentadas para a cidade pelos diversos grupos que a compõem.  

A identificação com os habitantes “típicos” da ilha e suas características foi 

inclusive um componente utilizado abertamente durante momentos de disputa 

eleitoral. Essa postura já teria ocorrido no final do período militar. Edison Andrino, o 

primeiro prefeito eleito em 1985, observou que teria sido fundamental para sua 

candidatura o fato de ele defender abertamente as raízes e o jeito de ser dos 
                                                 
290 FANTIN, op. Cit. 
291  Ibid. 
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habitantes da ilha, que eram menosprezados pelo “pessoal da cidade”.292 

O uso de uma identidade como forma de promover grupos políticos em 

momentos eleitorais seria feito em novas ocasiões293. Também seria utilizada em 

outros momentos de debate, em que o recurso a uma identidade e sua memória 

buscaria estabelecer uma fala ou posição autorizada.  

A resignificação positiva da figura do manezinho também teve a marca da 

ação de formadores de opinião nativos de Florianópolis. A emblemática invenção do 

concurso “Manezinho da Ilha”, pelo jornalista e animador cultural Aldírio Simões294 

em 1987, foi o corolário desse processo. O evento toma a forma de uma festa em 

que ocorre a distribuição de troféus para os personagens “folclóricos”, 

personalidades nativas e pessoas que se enquadram no modelo manezinho 

autêntico.295  

 

 

 

                                                 
292 FANTIN, M. Op. Cit, p. 255. 
293  Com destaque para a campanha eleitoral de 1996, para a prefeitura, na qual um dos concorrentes 

(Afrânio Boppre da Frente Popular – PT,  PDT, PC do B) foi taxado pejorativamente de 
“estrangeiro”. (FANTIN, 2000) 

294 Nascido em 05/01/1942 em Canasvieiras (Florianópolis). Atuou primeiramente na pesca e 
agricultura, posteriormente foi balconista da Confeitaria do Chiquinho e de A Soberana, 
estabelecimentos tradicionais de Florianópolis. Jornalista desde 1972, começou no jornal “O 
Estado” e trabalhou nos “Diários Associados”, “Diário Catarinense”, nas TVs Cultura e Barriga 
Verde e nas rádios A verdade, Cultura e Diário da Manhã. Foi Colunista do jornal A Notícia (Fala 
Mané, Ancapital), produziu e apresentou o programa de TV Bar Fala Mané no canal SBT. Foi 
autor dos livros “Sou Ilhéu, Graças a Deus” (crônicas), “Retratos à Luz da Pomboca” (perfis), “Fala 
Mané” (crônicas), “Crônicas de Carnaval” (coletânea), “Domingueiras” (crônica) e “O Pirão Nosso 
de cada Dia” (gastronomia). [Projeto de Lei nº11.561/2005, arquivo da Câmara Municipal de 
Florianópolis] 

295 FANTIN, M. Op.cit. 
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Foto 17 - Entrega do troféu Manezinho da Ilha 2006. 

Fonte: http://www.guiafloripa.com.br/ricardinhomachado/colunas/2007/0206.php3. Acessado 

em 23/01/09 

 

A realização da entrega do troféu Manezinho da Ilha seria ininterrupta, sendo 

que 415 personalidades seriam agraciadas com o mesmo até o ano de 2008296. A 

articulação em prol do evento garantiu uma longevidade que superaria inclusive o 

falecimento de seu idealizador, o jornalista Aldirio Simões, ocorrido no início do ano 

de 2004.  

 

                                                 
296 Disponível em http://www.ufsc.br/~esilva/Mane00.html, acessado em 30/12/2008. 
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Figura 3 - Convite para a edição 2007 do troféu Manezinho da Ilha. 

Fonte: http://www.guiasaojose.com.br/novo/coluna/index_novo.asp?id=977. Acessado em 

24/01/09 

 

O processo de resignificação positiva da figura do manezinho tomaria vulto a 

partir de então, sendo o papel assumido inclusive por personalidades que se 

destacariam internacionalmente.297 Esse processo também teve a busca de uma 

popularização do uso da identidade açoriana, contando inclusive com um aspecto de 

adesão, em que a ascendência biológica não seria determinante e sim a 

incorporação de determinadas práticas culturais. 

 A busca de associação da figura do manezinho à cidade de Florianópolis 

também teria seus desdobramento na administração pública municipal. Embora ele 

seja referenciado pelos integrantes da máquina pública do executivo, as iniciativas 

mais contundentes relacionadas ao personagem, que buscam cristalizá-lo como 

símbolo de Florianópolis/Desterro, estão ligadas ao legislativo municipal. 

 A primeira iniciativa que se materializou é o projeto de lei nº 10.988 

apresentado pelo vereador Juarez Silveira298 em maio de 2004. O projeto propõe 

                                                 
297 O caso do tenista Gustavo Kuerten, que conquistou o título do torneio de Roland Garros em 1997, 

foi significativo pela forma como foi reforçada e difundida pela imprensa a sua vinculação ao jeito 
de “manezinho da ilha”, apesar de sua ascendência alemã (FANTIN, 2000). 

298 Mandato de 2001 a 2004, eleito pelo PFL/PPB e na época filiado ao PTB. 
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instituir o dia municipal do Manezinho, que seria comemorado no primeiro sábado do 

mês de junho. A comemoração se daria por meio de uma sessão especial que seria 

realizada pela Câmara Municipal na semana anterior ao dia. 

 Apesar de certeira no personagem alvo da comemoração, a justificativa 

apresentada no projeto acaba sendo fluida na sua busca em caracterizá-lo. 

Inicialmente o vereador observou em sua argumentação 299 

 

O que me motivou a oferecer o presente projeto de lei prende-se ao fato de, 
basicamente, prestar uma homenagem aos Manezinhos da nossa querida 
Florianópolis. 
Ser manezinho é, ter orgulho de ter nascido neste pedacinho maravilhoso de 
terra tão bem esculpido pelo Criador; é ter nascido e viver nesta nossa bela 
Floripa.   

 

A continuação da justificativa também se preocupa com aspectos da 

contemporaneidade 

 

É alguém [o manezinho],[...], com uma personalidade, uma individualidade, 
com destaque profissional e/ou cultural, oriundo de escritórios equipados com 
unidades computadorizadas, ou dos ranchos de rede e canoas. 

 

Apesar de parecer inicialmente vincular o manezinho ao fato de nascer e viver em 

Florianópolis, a justificativa acaba abrindo espaço para adoções 

 

[...] manezinho pode ser um figurão ou uma pessoa humilde que ame a sua 
terra natal ou que a adotou como seu berço [grifo nosso]. Que aplaude e 
defende sua gente, seus costumes, suas tradições, nas mais variadas 
manifestações de sua cultura. Que se destaca na sua comunidade por suas 
manifestações, ou trabalha na área cultural e artística, ou esportiva, ou ainda 
em outra modalidade profissional. O manezinho, portanto, pode ser uma 
pessoa de classe social destacada, um figurão na linguagem popular, mas 
que se identifique com a população, como pode ser uma figura humilde, que 
ame sua terra e sua gente, merecendo o respeito e a aprovação da 
comunidade. 

 

 Contemplando um espectro tão amplo de possibilidades, o manezinho 

acabaria sendo algo além de uma personalidade física 

 

                                                 
299 Processo do Projeto de Lei nº 10.988/04, fls.10 e 11 (Arquivo da Câmara Municipal de 

Florianópolis). 
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É esta figura maravilhosa que bem representa nossa cidade e nossa gente e 
que mantém íntegro este verdadeiro estado de espírito, pois isto é ser 
manezinho  [grifo nosso] que, aliás, deixou de ser uma figura pejorativa para 
transformar-se em um símbolo de tradição cultural. 

 

 Apesar de caracterizar “manezinho” também como um “estado de espírito”, 

agora benéfico, no texto do projeto transparece o fato de esse personagem estar 

sendo resignificado.  Para os elaboradores da lei, o manezinho é agora claramente o 

símbolo de uma tradição cultural, que precisa ser cultivada pois 

 

Então, nada mais justo instituirmos um dia, a ser incluso em nosso calendário 
cultural, para homenagear estes dignos integrantes de nossa cidade, e que 
vêm, ao longo do tempo, com o seu peculiar, próprio jeito de ser, 
emprestando suas ações, sua postura, à mantença das tradições e cultura de 
sua comunidade. 

 

 Manter as tradições e cultura da comunidade florianopolitana requer manter o 

seu personagem. O processo de ressignificação desse personagem, desse rosto 

humano que simbolizasse Florianópolis ainda teria novos investimentos. Haver um 

dia unicamente para lembrá-lo ainda não era o suficiente, foi preciso transformar 

essa lembrança em mérito e agregar-lhe uma honraria. 

 O projeto de Lei nº 11.561, apresentado pelo vereador João Aurélio Valente 

Júnior300 em julho de 2005, institui a Medalha Manezinho da Ilha. Essa medalha teria 

dois personagens homenageados, pois agregaria o nome de Aldírio Simões, o 

idealizador do troféu Manezinho da Ilha, que falecera no ano anterior. 

 Os proponentes da lei tinham bem clara qual seria a base cultural dos 

manezinhos301 

 

A Homenagem em Instituir Medalha [sic] “Manezinho da Ilha Aldírio Simões “é 
poder contemplar as pessoas que nasceram ou que se criaram em 
Florianópolis, e que manifestam culturas populares da nossa cidade, ou seja, 
ser um legítimo representante e defensor da cultura açoriana [grifo nosso]. 

 

 A ligação com a cultura açoriana era um claro componente do personagem 

que motivava a homenagem, mas a ligação com o jornalista Aldírio Simões 

demonstra que havia uma nuance bem mais recente no processo. A inserção do 
                                                 
300 Mandato de 2005 a 2008, eleito pelo PP.  
301 Processo do Projeto de Lei nº 11.561/2005, fls.03 (Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis). 
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nome do jornalista demonstra que há uma correlação com a forma como o 

manezinho é significado na contemporaneidade, mas uma forma que não deixa de 

lançar mão de um processo de construção que já vem ocorrendo desde o longínquo 

ano de 1948.  

 

 
Foto 18 - Aldírio Simões  
Fonte:http://www.guiafloripa.com.br/ricardinhomachado/colunas/2007/2301.php3. Acessado 

em 24/01/09. 
 

O manezinho é claramente, segundo a visão dos criadores da sua medalha, o 

legítimo representante e defensor da cultura açoriana. A existência de seu dia, da 

sua medalha de honra, que seria entregue nesse dia, busca criar um processo para 

cristalizar esse personagem, por meio da identificação e homenagem de suas 

manifestações humanas302.  

Já que uma “luta” para o estabelecimento legal de uma face humana que 

simbolizasse a cidade estava ocorrendo, como parte dessa busca pela construção e 

permanência desse personagem, era, como nos grandes enfrentamentos épicos, 

necessário um hino para animar a “batalha”. 

 A criação do Hino dos Manezinhos seria proposta através do projeto de lei nº 

11.997/2006, do vereador Márcio de Souza303.  A lei oficializou como hino a música 

                                                 
302 Desde sua publicação, a Lei nº 7.040 de 18/05/2006, que instituiu a Medalha Manezinho da Ilha 

Aldírio Simões homenageou 19 manezinhos (disponível em 
http://www.cmf.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=69, 
acessado em 02/01/2009). Maiores detalhes vide apêndice G. 

303 Mandato de 2005 a 2008, eleito pelo PT. 
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“Sô Mané”304 de autoria de André Luiz Jesus dos Santos, o “André Calibrina”305.  

 O projeto de lei306 tem em sua justificativa um claro objetivo 

 

A proposta de criar o Hino dos Manezinhos atende a tarefa de fortalecer as 
iniciativas de resgatar os valores culturais mais autênticos da vida dos 
florianopolitanos, os antigos desterrenses. 

 

 
 Esse “resgate” de valores foi proposto na forma de uma marchinha de 

carnaval307, aparentemente como uma maneira de empolgar aqueles que a 

cantassem e escutassem. Como apontado no processo que criou a lei do hino 

 

Sendo a música um elemento lúdico, com enorme potencialidade e 
despertadora de emoções que podem transformar vidas, torna-se por demais 
importante sua presença no auxílio da construção do Projeto de identidade 
cultural desta terra. 

 

 Todavia, o despertar de emoções deste elemento, desta música, não estava 

sendo pensado para um ambiente unicamente “lúdico”. Os autores do projeto tinham 

claro que, dentro de um processo de contato entre culturas era necessária uma 

identidade, definida, pois 

 

Florianópolis, às vezes, parece ser cosmopolita. Entretanto, sua gente precisa 
se reconhecer, precisa ter a garantia de algum pertencimento social, capaz 
de produzir trocas de saberes e vivências com aqueles que aqui chegam, em 
condições horizontalizadas do ponto de vista cultural. 

 

 
 Esse contato com a presença do diferente, do outro, está longe de ser 

pensada como unicamente amigável. Os defensores do hino tem claro que 

 

 

                                                 
304 Para ver a letra da música, consulte o anexo B. 
305 André era cabo músico da Força Aérea Brasileira, lotado em Florianópolis. Criou em 2003 a 

Orquestra de Comunidades de Florianópolis, voltada para crianças carentes (disponível em 
http://www.stylofm.com.br/noticias-da-stylo/orquestra-de-comunidades-de-florianopolis-participa-
de-programa-de-televisao, acessado em 02/01/2009) 

306 Processo do Projeto de Lei nº 11.997/2006, fls.03 (Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis). 
307 Para escutá-la acesse http://www.goear.com/listen.php?v=6b8e313 (acessado em 06/01/2009) 
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Nossa gente, assim como em qualquer lugar do mundo, só não gosta do 
“esnobe que chega dando uma de Doutor e desqualifica nosso modo de ser”. 
O ideal do (a) manezinho (a),é poder participar, admirar e defender a 
diversidade cultural. O nosso hino é um brado contra as imposições e 
estrangeirismos. Por isso, os manezinhos não são e jamais poderão ser 
XENÓFOBOS. 

 

 
 O caráter militante do hino transparece tanto em sua justificativa quanto em 

sua letra  

 

Sou manezinho mas não sou nenhum bocó 
Ó lhó lhó lhó lhó 
Eh, eh, tas tolo das um banho o bocoró [...] 
 
[..]) Gosto de siri e pirão d`água 
Boi de mamão camarão e berbigão 
Se vens pra ilha dando uma de dotô 
He, He tas tolo te arromba istepô308 

 

Nesse sentido, seus autores parecem bem sintonizados com o contexto de 

mudanças pelas quais passa a cidade, cada vez mais tomada por novos prédios, 

viadutos, aterros e ocupada por “estrangeiros” e seus “costumes exóticos”. 

 Por outro lado, o projeto de lei que estabelece o hino acaba apresentando um 

dado inusitado até então, trata-se de uma forma de “enquadrar” um manezinho. O 

artigo segundo da lei estabelece claramente que  

 

entende-se por manezinho (a) todo aquele (a) que guarda o sentimento e o 
espírito das tradições culturais mais autênticas da gente florianopolitana, 
desde a velha Desterro, tais como: 

 

I – a hospitalidade; 
II – as músicas e danças tradicionais, boi de mamão e o pau de fitas; 
III – gostar de pirão branco com cardosa, lingüiça e ovo frito; 
IV – a sadia gozação entre avaianos e figueirenses; 
V – a paixão pelo samba, pelas escolas de samba e pelo carnaval; 
VI – a reclamação do vento sul; 
VII – a procissão do Senhor dos Passos e as festas do Divino; 
VIII – o gosto por passarinhos e pescarias; 
IX – a paixão por boatos e fofocas; 
X – o gosto de colocar apelidos em pessoas e coisas; 
XI – ter saudades do Campo da Liga, do Abrigo de Menores, do Miramar, da 
Pandorga, do Hospital da Marinha, da Tita, do Globo, do Corvina e da 
Lourdes da loteria; 
XII – ter respeito às bruxas e ao boi-tatá. 

                                                 
308 Processo do Projeto de Lei nº 11.997/2006, fls.04 (Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis). 
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 A exatidão do “check list” proposto supera de longe todas as tentativas já 

feitas até então de explicitar quem é o manezinho.  

O projeto e a posterior lei que dele resultou demonstraram os incríveis 

resultados que podem ser obtidos pela união de ativistas culturais e legisladores 

“inspirados”. Apesar da irreverência presente no artigo segundo da lei, é necessário 

considerar que ele evidencia características humanas que podem muito bem ser 

reconhecidas, ou pelo menos aceitas, por aqueles que quiserem se considerar 

manezinhos, ou visualizar esses personagens em outras pessoas. Essa perspectiva 

parece buscar a possibilidade de cristalizar determinados sentimentos e atitudes que 

deveriam ser guardados por determinado tipo de pessoas, o que não deixa de ser 

uma forma de também buscar patrimonializá-los. 

O conjunto de leis propostas pelo legislativo municipal de Florianópolis, que 

trata sobre a figura do manezinho, é mais um dos elementos conectados às 

iniciativas de militância cultural que remontam à metade do século XX, com o 

açorianismo. As leis compostas por vereadores integrantes de partidos (PFL, PTB, 

PP e PT) de variadas tendências políticas se uniram em prol de um personagem que 

simbolizaria a cidade de Florianópolis. O resultado desse esforço seria o 

estabelecimento do dia desse personagem, uma medalha para honrá-lo e seu hino 

de reconhecimento e luta. 

A busca para apresentar o manezinho como o rosto humano de Florianópolis 

contou com investimentos em diversos contextos além do governamental. Apesar 

desse inegável esforço, ainda não é possível afirmar tal personagem como 

hegemônico, estando assim plenamente consolidado no simbolismo da cidade. 

Como é possível vislumbrar em uma pesquisa realizada no ano de 2007, o 

manezinho pode até ser o personagem humano que representa Florianópolis, mas 

ele ainda perde para um outro personagem simbólico. No âmbito da pesquisa, 

quando as pessoas foram chamadas a apontar aquele que elas consideravam ser o 

principal personagem da cidade, nesse momento o manezinho cedeu espaço ao boi 

de mamão309.  

                                                 
309 A pesquisa realizada pelo instituto Mapa entre 26/01/07 e 15/02/07 constatou que 48% dos 

pesquisados consideravam o boi de mamão o principal personagem folclórico da cidade, seguido 
em segundo lugar, pelo Manezinho, com 3% dos votos. (Encarte publicado no jornal Diário 
Catarinense de 25/03/2007 e também disponível no site 
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A busca de determinados segmentos da sociedade por estabelecer e manter 

um rosto humano, que de forma hegemônica simbolizasse Florianópolis, seria mais 

um dos objetos do processo de patrimonialização na cidade que contou com a ação 

da máquina pública. Todavia, além da face humana, haveria uma nova demanda 

patrimonial posta a essa mesma máquina, aquela representada pela imaterialidade. 

Seria mais um passo que envolve abordar a própria alma da cidade. 

 

 

PATRIMÔNIO IMATERIAL – EM BUSCA DA ALMA DA CIDADE 

 
   

Estaremos, sempre, sem muita pressa, de olho no peixe e no gato, mirando o 

mar e sonhando bem alto310. 

 

Entre as diversas formas segundo a questão patrimonial é trabalhada, a do 

patrimônio imaterial é a que está sendo mais recentemente estruturada no âmbito 

institucional governamental.  

Apesar das dificuldades em obter um consenso no plano internacional ou 

nacional sobre a expressão que melhor definiria o conjunto de bens culturais de 

natureza imaterial, o IPHAN e o Ministério da Cultura optaram em utilizar o artigo 

216311 da Constituição Federal brasileira312. 

O decreto Federal n 3.551/00 que instituiu o registro de bens culturais de 

natureza imaterial acabaria apresentando, em seu artigo primeiro, formas de 

categorizar esses bens, o que ocorreria por meio de seus respectivos livros. A partir 

dessa normatização os bens culturais de natureza imaterial poderiam ser inseridos 

                                                                                                                                                         
http://www.mapa.com.br/pesquisasfloripa.php, acessado em 06/01/2009. 

310 Trecho da justificativa do Processo do Projeto de Lei nº 11.997/06, fls.10 e 11 que cria o Hino dos 
Manezinhos (Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis). 

311 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:       I  -  
as formas de expressão;       II  -  os modos de criar, fazer e viver;       III  -  as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas;       IV  -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;       V  -  os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Constituição 
Federal de 1988) 

312 Os Sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois: a trajetória da salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial no Brasil – 1936/2006. Brasília/DF: IPHAN, 2006, p.18 (disponível em 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13236&sigla=Institucional&retorno=
detalheInstitucional, acessado em 06/01/2009) 
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nos seguintes livros, a partir das respectivas categorizações: 

 

I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;  
II – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 
III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;  
IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas. 313 

 

 Embora a expressão “patrimônio imaterial” seja relativamente recente no 

jargão das instituições públicas, muitas das intenções por trás dela já estavam 

presentes nas primeiras iniciativas com relação ao patrimônio cultural da década de 

1930. 

 As primeiras instituições governamentais brasileiras, assim como a legislação 

relativa ao patrimônio cultural brasileiro, foram tributárias da atuação de intelectuais 

ligados ao movimento modernista. Como observou Lélia Coelho Frota, com relação 

ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-SPHAN, criado em 1937, e o 

Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, instituído em 1935, a 

concepção abrangente que norteou a criação desses dois órgãos evidenciou um 

nítido consenso em torno de um conceito de cultura e de sociedade, que emana em 

linha reta da reavaliação modernista.314 No caso destas instituições, haveria em 

ambas a influência direta das idéias modernistas de Mário de Andrade. 

 

                                                 
313 Artigo 1º do Decreto Federal nº 3.551 de 04/08/2000. 
314 FROTA, L. C. Mário de Andrade: uma vocação de escritor público. In: Mário de Andrade: cartas de 

trabalho (correspondência com Rodrigo Mello Franco de Andrade – 1936-1945) Brasília/DF: MEC, 
SPHAN, Fundação Nacional Pró-Memória, 1981, p.25. 
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Figura 4 - Mario de Andrade um importante personagem na questão do patrimônio Imaterial 

dentro das Instituições governamentais. Fragmento de Retrato de Mário de Andrade de Lasar Segall. 
Fonte: http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=35. Acessado em 24/01/09. 
 

Em ambos os pioneiros serviços públicos criados na década de 1930, ainda 

de acordo com a Lélia Coelho Frota, era possível notar um objetivo de envolver todo 

o universo da produção cultural. O anteprojeto apresentado por Mário de Andrade 

para a criação do SPHAN apontava uma atuação sobre as obras de arte 

patrimoniais arqueológica, ameríndia, popular, histórica, erudita nacional, 

estrangeira, além das artes aplicadas nacionais e estrangeiras, num interesse 

polígrafo pelo universo total da cultura 

 A trajetória que levou ao estabelecimento da existência de um patrimônio 

imaterial, ainda teria momentos como a Campanha em Defesa do Folclore Brasileiro, 

criada em 1947, movimento que originaria o Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular. Durante os anos 1970 e 80, o tema contaria ainda com as experiências do 

Centro Nacional de Referência Cultural - CNRC e da Fundação Nacional Pró-

Memória – FNPM, sob a liderança de Aloísio Magalhães.315 

 O papel de Aloísio Magalhães com relação às questões ligadas ao bens 

culturais imateriais é de grande importância. Sob sua liderança, o CNRC e a FNPM 

foram ampliando a proteção do Estado em relação ao patrimônio não-consagrado, 

vinculado à cultura popular e aos cultos afro-brasileiros. Ocorre o tombamento pelo 

IPHAN em Alagoas e na Bahia da Serra da Barriga, onde se localizavam os 

quilombos de Zumbi, e do Terreiro da Casa Branca, um dos mais antigos e atuantes 

do candomblé baiano. 316  

                                                 
315 Os Sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois: a trajetória da salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial no Brasil op.cit, p. 11. 
316 Os Sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois: a trajetória da salvaguarda do patrimônio 
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Nesse período, ocorrem ações de registro que, apesar de seu caráter 

experimental e não-sistemático, propiciaram uma importante reflexão sobre a 

questão, ajudando a sedimentar uma noção mais ampla de patrimônio cultural. As 

ações e reflexões sobre a importância dos bens culturais imateriais acabariam 

contribuindo para a inserção do assunto no texto da Constituição Federal de 1988.317 

 A esfera de atuação governamental federal acabou representando o principal 

setor articulador das questões relativas ao patrimônio imaterial. No ano de 1997 

seria realizado pelo IPHAN um seminário na cidade de Fortaleza, em que foram 

debatidas estratégias e formas de proteção do Patrimônio Imaterial.  

O encontro teve a presença de instituições públicas e privadas, 

representantes da sociedade e da UNESCO, resultando num documento intitulado a 

Carta de Fortaleza. Esse documento318, entre várias recomendações, propunha o 

aprofundamento pelo IPHAN das reflexões sobre o conceito de bem cultural de 

natureza imaterial, a realização de um inventário nacional desses bens e a inserção 

desse inventário no Sistema Nacional de Informações Culturais. Além disso, 

propunha a criação de um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, coordenado 

pelo IPHAN, com o objetivo de desenvolver os estudos para a proposta de um 

instrumento legal voltado especificamente para a preservação dos bens culturais de 

natureza imaterial.  

 A repercussão da Carta de Fortaleza levou o Ministério da Cultura a constituir 

em março de 1998, uma Comissão para elaborar a proposta de regulamentação do 

acautelamento do patrimônio cultural imaterial. Faziam parte da comissão Joaquim 

Falcão, Marcos Villaça e Thomas Farkas, membros do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural, e Eduardo Portella, na época presidente da Biblioteca Nacional. 

Para assessorar a Comissão, foi criado o Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial – 

GTPI, composto de técnicos do IPHAN, da FUNARTE e do Ministério da Cultura.319 

 O trabalho de décadas de inúmeros intelectuais, artistas e cidadãos 

sensibilizados pela riqueza e pluralidade cultural brasileira daria origem ao Decreto 

Federal nº 3.551, de 04/08/2000, que instituiu o registro de bens culturais de 

                                                                                                                                                         
cultural imaterial no Brasil op.cit, p. 12. 

317 Ibid. 
318 Carta de Fortaleza, novembro de 1997 (disponível em 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12372&sigla=Legislacao&retorno=pagi
naLegislacao, acessado em 08/01/2009) 

319 Os Sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois: a trajetória da salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial no Brasil op.cit, p. 13. 
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natureza imaterial, além de criar o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.320 

Esse documento serviria como base para iniciativas nos níveis Estadual e Municipal 

da administração pública brasileira. 

 Em Santa Catarina, a iniciativa do governo estadual se daria na edição do 

Decreto nº 2.504 de 29/09/2004, instituindo as formas de Registro de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial ou Intangível que constituem o Patrimônio Cultural do estado. 

Esse decreto criou os livros de registro321, além dos procedimentos processuais para 

propor, julgar, registrar e reavaliar os registros realizados.  

O decreto catarinense apresenta uma inovação ao propor a criação do título 

de “Mestre das Artes e Ofícios de Santa Catarina”, que seria concedido à 

personalidade que tenha desempenho notável e excepcional no campo do 

patrimônio imaterial, e cuja excelência criativa seja notoriamente reconhecida. 

Também propõe a instituição do Programa Estadual do Patrimônio Imaterial com 

vistas a implementar uma política de inventário, referenciamento e valorização do 

mesmo. 

 A criação legal de mecanismos de atuação relativamente à questão do 

patrimônio imaterial nos níveis federal e estadual acabou representando um 

importante fato orientador, e mesmo condicionador, de ações no nível municipal. 

Florianópolis, apesar de possuir um serviço do patrimônio histórico, artístico e 

natural do município que, com relação ao patrimônio edificado, já atuava 

anteriormente aos órgãos estaduais322, ainda não possuía, na época da 

promulgação dos decretos federal e estadual, mecanismos institucionais para lidar 

com o patrimônio imaterial. 

                                                 
320 TAMASO, I. A expansão do patrimônio: novos olhares sobre velhos objetos, outros desafios. 

Sociedade e Cultura. Goiania/GO: Universidade Federal de Goiás, vol.8, n.02, jul-dez, 2005, 
p.13-36. 

321 I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comunidades; 
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência 
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; 
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e 
demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. (artigo 1º,  § 1º 
do Decreto nº 2.504 de 29/09/2004). 

322 A efetivação das primeiras ações de tombamento em nível estadual ocorrem a partir da década de 
1980, durante mandato do governador Esperidião Amin Helou Filho (1983-87). O primeiro 
processo de tombamento foi o da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no município de 
Governador Celso Ramos, em 1983. Já o SEPHAN de Florianópolis vinha atuando desde 1975, 
quando tombou seis igrejas do período colonial. 
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 A “estréia” do poder público municipal de Florianópolis frente às demandas 

ocasionadas pela questão patrimonial imaterial acabaria se dando no episódio do 

fechamento do Senadinho- Café Ponto Chic. Conforme já abordado na primeira 

parte desta dissertação, o fechamento desse café acabaria provocando uma 

mobilização de seus freqüentadores em prol de sua manutenção como espaço de 

determinadas convivências. 

A obtenção de um acordo entre os novos locatários do espaço do Senadinho 

e seus antigos freqüentadores, mediada pelo poder público, acabaria superando o 

impasse que se formara naquele momento. Todavia, resultaria já daquele episódio a 

recomendação da criação de mecanismos para lidar com o patrimônio imaterial no 

âmbito do município.   

 As discussões relacionadas ao Patrimônio Imaterial florianopolitano seriam 

novamente levantadas no âmbito do poder público em meados de 2007, quando 

começa a tramitar o projeto de lei nº 12.370. O projeto instituiria oficialmente o 

Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do 

Município de Florianópolis. 

 A proposta para a lei foi encaminhada pelo vereador Ptolomeu Bittencourt 

Júnior323 em 04/06/2007, que a justificou pelo fato de que324 

 

É premente promover e proteger a memória e as manifestações culturais 
representadas por monumentos, sítios históricos e paisagens culturais de 
Florianópolis, contidas nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, 
nas festas e nos diversos outros aspectos e manifestações. 

 

A preocupação com a forma de lidar com a matéria também fazia parte da 

justificativa apresentada, que igualmente revelou a origem imediata do texto utilizado 

no esboço inicial da lei 

 

Ciente da importância dessa forma de patrimônio e da complexidade 
envolvida na definição dos seus limites e de sua proteção, é que proponho a 
presente matéria cujo texto foi reproduzido de legislação análoga vigente na 
Cidade de São Paulo. 

 

 A legislação existente no município de São Paulo também era extremamente 

                                                 
323 Eleito pelo PFL, mandato de 2005 a 2008 
324 Processo do Projeto de Lei nº 12.370/2007, fls.04 (Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis). 
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recente. A lei nº 14.406, de autoria do vereador Chico Macena, do PT, fora 

sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab, do partido DEM, em 21/05/2007. O texto 

apresentado no projeto de Florianópolis era praticamente uma cópia adaptada da 

mesma. 

 Um exame do processo do projeto da lei florianopolitana325 permite revelar um 

fato significativo que teria deflagrado a busca pelos vereadores da efetivação da lei 

que institui o Programa de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do 

município.  

No transcorrer da tramitação do projeto, um requerimento do Vereador Márcio 

de Souza iria solicitar a realização de uma Audiência Púbica, visando debater e criar 

novas proposições para o mesmo. A audiência, que ocorreu no dia 12/02/2008, 

contou com a presença de vereadores, técnicos da prefeitura, do IPHAN e um 

representante da Associação de Moradores de Canasvieiras326. 

 O vereador Ptolomeu Bittencourt Júnior, ao fazer uso da palavra, relatou 

inicialmente que o projeto de lei havia surgido motivado pela lacuna existente na 

Legislação Municipal. Além disso, ao assumir a presidência da Câmara Municipal, 

fora procurado pelo Vereador Gean Marques Loureiro, juntamente com diversas 

entidades, os quais estavam preocupados com o Colégio Coração de Jesus, que 

estaria sendo assumido por uma instituição de ensino do Paraná327. A preocupação 

era de que 

 

Existia naquele momento a disposição dessa nova administração de alterar o 
nome do Colégio Coração de Jesus, assim como foi efetivado a posteriori. A 
preocupação naquele momento foi pautada exatamente no nome Coração de 
Jesus que é um nome tradicionalíssimo. É um nome consagrado na história e 
faz parte do patrimônio da cidade. Em decorrência disso foi (sic) buscar 
auxilio que pudesse evitar a troca do nome.  

 

                                                 
325 Processo do Projeto de Lei nº 12.370/2007, fls.30-39 (Arquivo da Câmara Municipal de 

Florianópolis). 
326 Presentes os Vereadores Alceu Nieckarz/PR, Ptolomeu Bittencourt Júnior/DEM, Márcio de 

Souza/PT e Gean Marques Loureiro/PMDB; Marcos M. Rabelo, representando a 11ª 
Superintendência do IPHAN; Sérgio Luiz Ferreira, coordenador geral da Fundação Franklin 
Cascaes; Eliane V. Veiga Pacheco, técnica da Casa da Memória; Marino Duarte, representando a 
Associação de Moradores de Canasvieiras. (Ata da audiência, Processo do Projeto de Lei nº 
12.370/2007, Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis) 

327 O colégio Coração de Jesus iniciou suas atividades em 1898, sob a responsabilidade das Irmãs da 
Divina Providência. A partir de 2007, a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus 
torna-se a nova mantenedora do colégio, que passa a denominar-se Bom Jesus Coração de 
Jesus. (Disponível em http://www.bomjesus.br/coracao/porque.asp, acessado em 08/01/09). 



139 
 

 
 

 Essa preocupação seria reafirmada pelo vereador Gean Marques Loureiro, 

que lembrou a discussão que fora realizada na Câmara municipal, em virtude do 

“problema” criado pela mudança do nome do colégio. Observou também que 

 

Naquela oportunidade, houve um grande debate na cidade, tradições 
centenárias que a escola apresenta (sic), começou-se(sic) a desfigurar dentro 
da mudança da cor tradicional da escola, da denominação da escola, diante 
de uma política educacional implementada pelo grupo que era responsável 
pela gestão.Naquela oportunidade, eles se ampararam na Lei, dizendo que 
não tinha nenhuma norma que proibisse de fazer isso. Realmente, tivemos 
somente a pressão popular, diante de milhares de cidadãos de Florianópolis e 
de outros que não são daqui, mais (sic) que moraram aqui, tiveram 
oportunidade de estudar no Colégio Coração de Jesus e começaram a ver a 
sua história se esvair. 

 
  

O apelo a um recurso legal não encontrou respaldo, como o próprio vereador 

observou. O reforço pela criação desse respaldo viria de um personagem que já 

participou dos debates de um evento que também lidava com o apelo ao patrimônio 

imaterial. De acordo com Gean Marques Loureiro  

 

Naquela oportunidade, o Procurador Norton que aqui esteve, deu como 
sugestão efetivamente a Casa Legislativa, começar a pensar num Projeto de 
Lei que pudesse regulamentar essa matéria, de termos o tombamento [grifo 
nosso] de bens imateriais, de bens intangíveis [...] 

 

 O Procurador Norton Makowiecky, mais uma vez, como no caso do Café 

Ponto Chic, seria levado a discutir a questão do patrimônio imaterial, reforçando sua 

recomendação pelo estabelecimento de um instrumento que lidasse com uma 

demanda que já estava se revelando recorrente.  Como observa mais uma vez o 

Vereador Gean Marques Loureiro 

 

Nós temos o exemplo do Colégio Coração de Jesus, mais (sic) esse não é o 
único, tem várias outras situações que Florianópolis, precisa fazer sob pena 
mais uma vez de ser a cidade do já teve isso, já teve aquilo, que ninguém se 
lembra mais do que já teve. Eu sei porque os meus avôs contavam uma 
história, os meus pais contavam outra e eu já estou contando outra para as 
minhas filhas e provavelmente elas irão contar outra para os meus netos. 
Ninguém lembra as histórias que nossos avôs viveram e que outros aqui 
estiveram (sic). Todas essas lembranças da história de Florianópolis fazem a 
nossa valorização cultural realmente ter algum sentido. 
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 A preocupação revelada com o episódio do Colégio Coração de Jesus mais 

uma vez apela para a perda de referenciais ocasionada pela mudança em um 

espaço consagrado de convivência e também, neste caso específico, de formação. 

 

 
Foto 19 - Atual Colégio Bom Jesus Coração de Jesus no centro de Florianópolis. Foto dos anos 2000. 
Fonte: http://www.adrenaline.com.br/forum/geral/220183-poste-a-foto-de-colegio-faculdade.html. 
Acessado em 24/01/09. 
  

 A lei que institui o Programa Municipal de Proteção e Conservação do 

Patrimônio Imaterial seguiria sua tramitação, com pequenas modificações, entre as 

quais estipulando a participação da Fundação Franklin Cascaes nas deliberações 

dos projetos de solicitações de registro que seriam encaminhadas. A lei seria 

assinada no dia 25 de junho de 2008. 

 As preocupações que levaram à elaboração deste mecanismo institucional 

revelam a existência de dimensões do patrimônio cultural da cidade que não 

estariam sendo atendidas frente às demandas da sociedade florianopolitana. Essas 

preocupações se deram a ponto de gerar uma mobilização de determinados setores 

para pressionar, e até mesmo obter, um posicionamento do poder público municipal.  

Embora seja equivocada a compreensão de alguns dos atores envolvidos 

sobre as possibilidades legais oferecidas pela legislação do patrimônio imaterial, ou 

seja, de que ela permitiria “tombar” o bem, há uma clara disposição em preservar 

referências que não estariam unicamente na materialidade dos lugares. Havia uma 

disposição em preservar aquilo que durante a audiência que debateu a lei também 
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foi denominado de intangível328.  

 A intangilidade, na visão do Vereador Márcio de Souza, durante o debate da 

lei do Patrimônio Imaterial de Florianópolis329,  

 

[...] dá conta exatamente de outras experiências, que a cidade vem sofrendo, 
que é o desaparecimento da própria expressão cultural, da sua própria (sic) 
tipo de ser, de fazer, de pulsar substituído gradativamente por outras 
experiências, que não têm sede, não têm aporte dentro dessa nossa tradição, 
dentro desse desejo de formatar, ou de registrar, ou de preservar o tipo 
florianopolitano, o tipo litorâneo. 

 

  O ser, o fazer, o pulsar do “tipo florianopolitano” representa um conjunto de 

difícil apreensão, mas que foi claramente compreendido como estando sob perigo. A 

lei do Patrimônio Imaterial de Florianópolis representa a primeira aproximação 

institucional do poder público do município com esse conceito. Embora as 

dimensões “não materiais” do patrimônio cultural tenham já há algum tempo sido 

objeto de atenção de órgãos como a Fundação Franklin Cascaes, estruturar esses 

elementos em torno de um conceito, dar-lhe um estatuto e uma especial atenção, 

era algo inédito na municipalidade florianopolitana. 

 A questão do patrimônio imaterial da cidade de Florianópolis é algo que está 

palpitando no tempo presente. Os desdobramentos ainda são incertos, mas é 

inegável que existe uma demanda social na cidade com relação a essa questão, 

uma demanda que procura defender, preservar, traços de sua possível identidade, 

de sua suposta essência, quem sabe tentar patrimonializar a própria alma que 

caracterizaria e animaria os seus espaços e habitantes. 

 

 

 

 

                                                 
328 A técnica da FFC, Eliane V. Veiga Pacheco, observou que “entendo, que o Patrimônio Edificado, 

Patrimônio Urbanístico, Patrimônio Paisagístico é o cenário onde as manifestações de caráter 
imaterial acontecem, então exigem um outro tipo de tratamento diferente do tratamento que o 
arquiteto urbanista confere aos espaços. Por isso, acho que a Fundação Franklin Cascaes é 
capaz de dar conta desse recado. Sugiro a substituição do termo “Patrimônio Imaterial” por 
“Patrimônio Intangível” já na Lei também [..]”. (Ata da audiência, Processo do Projeto de Lei nº 
12.370/2007, Arquivo da Câmara Municipal de Florianópolis). 

329 Ata da audiência, Processo do Projeto de Lei nº 12.370/2007, Arquivo da Câmara Municipal de 
Florianópolis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A progressiva complexidade e abrangência que a questão do Patrimônio 

Cultural assumiu no ocidente, a partir das últimas décadas do século XX, evidencia 

uma multiplicidade de questões para exame da pesquisa historiográfica. O presente 

trabalho buscou analisar uma pequena, mas significativa parte destas 

possibilidades.  

Essa análise constatou o quanto existiu em Florianópolis a partir da década 

de 1970 uma progressiva demanda pela sociedade em relação ao Patrimônio 

Cultural, a qual resultaria na criação pelo poder público municipal de instrumentos 

institucionais que possibilitassem lidar com ela.  

Por sua vez, esse processo de criação de instrumentos pelo governo 

municipal de Florianópolis não ocorreu de maneira uniforme. Ele foi tributário das 

percepções resultantes da experiência dos múltiplos agentes envolvidos. Também 

esteve ligado a determinados horizontes de expectativas com relação ao futuro da 

cidade e seus habitantes. 

O primeiro movimento realizado em 1974, com a criação do SEPHAN, esteve 

relacionado a um conjunto de referenciais ligados às experiências de preservação 

dos símbolos pátrios. Essa experiência se originou em grande parte da atuação do 

IPHAN, que havia se destacado em preservar símbolos do passado colonial, em 

especial aqueles relacionados ao Estado. A atuação inicial do SEPHAN também 

contaria com preocupações relacionadas aos espaços museográficos, fruto da 
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experiência de profissionais oriundos do campo da História, predominantes em seu 

corpo inicial de conselheiros.  

Por outro lado, o surgimento do SEPHAN também estava inserido num 

horizonte de expectativas para a cidade, que na busca pelo progresso, entendia o 

uso do planejamento urbano como instrumento chave desse processo. As mudanças 

significativas no traçado urbano da cidade evidenciaram ainda mais o tema do 

Patrimônio Cultural, inserindo-o no debate sobre o desenvolvimento almejado para a 

cidade. Esse debate se intensificaria quando da proposta de demolição de 

determinados prédios como vimos no caso da demolição do Miramar e da quase 

demolição da Fortaleza de Santa Bárbara. A percepção sobre a relação desses 

prédios com o passado sofreu o crivo do entendimento conceitual sobre o 

Patrimônio que era dito "histórico" naquela primeira metade dos anos 1970. 

Já o episódio da tentativa de "destombamento" do prédio do Santa Catarina 

Country Club em 1984, serviu para evidenciar a forma como o patrimônio cultural 

havia se tornado, na cena florianopolitana, um conceito com o qual já era possível 

confrontar o de propriedade privada, questão também marcada pela mudança no 

regime de historicidade.  

O episódio igualmente evidenciou o quanto o campo que compunha o 

patrimônio florianopolitano já se estruturava e articulava naquele momento a ponto 

de fazer frente às interferências que lhe fossem externas, mantendo um grau de 

autonomia necessário a sua afirmação. 

Por sua vez, a criação da Fundação Franklin Cascaes em 1987, do Arquivo 

Histórico do Município em 1994, da Casa da Memória em 2004, a tentativa de 

tombar o uso que era feito do espaço do Café Ponto Chic, ou Senadinho, no ano de 

2004 e as tentativas de “patrimonializar” a figura do manezinho, explicitaram a cada 

vez maior expansão do universo de bens culturais que constituiriam o patrimônio 

florianopolitano. Essa expansão passou a envolver um patrimônio documental, 

humano e imaterial. 

Para cada uma das cada vez mais abrangentes facetas do Patrimônio 

Cultural florianopolitano o poder público criou, ou foi instado a criar, órgãos ou 

mecanismos legais que o permitisse lidar com elas. Essa busca, que se desdobrou 

do material ao imaterial, constituiu um patrimônio que passou a ter a forma de 

prédios, acervos de documentos, personagens, além de estar também na 
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convivência e nas práticas culturais. 

A preocupação presente nessa etapa recente da questão patrimonial esteve 

em parte atrelada ao medo do desaparecimento, do esquecimento da expressão 

cultural local, como foi explicitado no debate sobre a lei do Patrimônio Cultural 

Imaterial. O apelo à lembrança da história de Florianópolis, que faria a valorização 

cultural ter algum sentido, como lembrou um dos vereadores, evidencia o quanto o 

“dever de memória” se faz presente nas percepções sobre o patrimônio. Este dever 

teria motivado inclusive a criação de uma casa, a qual deveria abrigar uma memória 

que parecia tão ameaçada. 

Por outro lado, o incêndio do Mercado Público Municipal demonstrou as 

limitações existentes no campo do patrimônio municipal. Apesar do estabelecimento 

de uma coligação em defesa dos pressupostos de conservação patrimoniais, a 

autonomia do campo não foi mantida neste episódio, face as pressões a favor do 

restabelecimento de uma ordem cotidiana de comércio e lazer. Apesar disso, as 

movimentações a favor da expansão da atuação patrimonial continuaram, como 

ficou evidenciado nas leis relativas ao manezinho e ao Patrimônio Imaterial. 

A criação de instrumentos jurídicos para lidar com uma questão fluida como a 

do Patrimônio Imaterial, que antes mesmo de existir era invocada como possível 

proteção de espaços de convivência como o Senadinho e o Colégio Coração de 

Jesus, demonstra que o presente, de determinados grupos, também foi entendido 

como patrimônio. Tratava-se de um presente que deveria ser defendido, em uma 

cidade cada vez mais sujeita a mudanças, além de, na percepção de alguns, cada 

vez mais “infestada de estrangeiros” e seus “costumes estranhos”. A expectativa de 

um futuro de progresso harmonioso já não é algo tão seguro e certo e o passado 

poderia representar uma dose de conforto nas percepções sociais. 

Finalmente, é preciso considerar que a análise da questão do Patrimônio 

Cultural na trajetória de 34 anos de atuação do governo do município de 

Florianópolis revela o quanto esse tema sofreu desdobramentos e injunções. O 

Patrimônio se deslocou de uma certeza na identidade que estaria presente em 

edificações, aos interiores dos acervos documentais do governo da cidade, de sua 

sociedade, passando por uma face humana e chegando ao intangível que 

representaria a cidade.  

Frente às mudanças de percepções da sociedade em relação ao passado, 
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passou a fazer sentido tratar do patrimônio cultural da cidade envolvendo tudo, 

abordando seu corpo físico, sua face humana, sua imaterialidade, enfim, chegar a 

uma alma que a sustentaria. Isso se tornou uma repetida intenção, mesmo para algo 

com uma composição tão diversa como uma cidade. Trata-se de uma pretensão 

impraticável na sua totalidade, mas mesmo assim ambicionada nas expectativas 

tidas com relação à atuação do poder público. 

Por outro lado, no tempo presente, enquanto se presa e se age tanto pela 

permanência, é preciso considerar a percepção de futuro que guardamos, para 

pensar nossa própria relação com este presente, pois, como nas palavras de 

François Hartog330, 

 

Este futuro não é mais um horizonte luminoso para o qual marchamos, mas 
uma linha de sombra que colocamos em movimento em direção a nós, 
enquanto parecemos marcar passo no presente e ruminar um passado que 
não passa. 

 

  Lidar com o passado e seus vestígios, numa perspectiva patrimonial, 

representa um instigante desafio, que envolve lidar igualmente com suas diversas 

temporalidades. 

 

                                                 
330 HARTOG, François, op.cit, p.13. 
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ANEXO A 

LEI Nº 7667/2008, de 27 de junho de 2008. 

 
Procedência: Vereador Ptolomeu Bittencourt 
Junior 
Natureza: Projeto de Lei nº 12370/2007 
DOE nº 18390 de 27.06.2008 
Fonte: CMF/Gerência de Documentação e 
Reprografia 

 
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO IMATERIAL OU INTANGÍVEL DO MUNICÍPIO. 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições que 

lhe conferem os §§ 3º e 7º do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, 
promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Proteção e Conservação do 

Patrimônio Imaterial ou Intangível do município de Florianópolis com as seguintes 
finalidades: 

 
 I – conhecer, identificar, inventariar e registrar as expressões culturais do Município 

como bens do patrimônio de natureza imaterial; 
II – apoiar e fomentar os bens de patrimônio de natureza imaterial registrados, criando 

condições para a transmissão dos conhecimentos a eles relacionados no âmbito do município; 
III – criar incentivos para promoção de uma rede de parceiros que possam contribuir 

para a realização dos objetivos do Programa; 
IV – apoiar e fomentar a salvaguarda, o tratamento dos acervos documentais e 

etnográficos e o acesso a estes, franqueando sua consulta a quantos dela necessitem; 
V – apoiar a realização de estudos e pesquisas relacionados ao tema do patrimônio de 

natureza imaterial; e 
VI – desenvolver programas de educação patrimonial visando à valorização e difusão 

do patrimônio de natureza imaterial.   
 
Art. 2º O patrimônio de natureza imaterial do Município é constituído por bens de 

natureza imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, a ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, de acordo com 
o art. 216 da Constituição Federal, nos quais se incluem: 

 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; e 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
 

Art. 3º Fica instituído o Registro dos Bens do Patrimônio de Natureza Imaterial. 
 
§ 1º O registro far-se-á nos seguintes livros: 
 
I – Livro de Registro dos Saberes, no qual serão inscritos conhecimentos e modos de 
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fazer, enraizados no cotidiano das comunidades; 
II – Livro de Registro das Celebrações, no qual serão inscritos rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social da cidade; 

III – Livro de Registro das Formas de Expressão, no qual serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, artísticas, cênicas e lúdicas; e 

IV – Livro de Registro de Sítios e Espaços, no qual serão concentradas e reproduzidas 
as práticas culturais coletivas. 

 
§ 2º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de 

natureza imaterial ou intangível que constituam o patrimônio cultural de Florianópolis e não 
se enquadrem nos livros definidos no parágrafo anterior. 

§ 3º O registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem imaterial 
e sua relevância para a memória, a identidade e a formação da cultura da cidade. 

    
Art. 4º Aos registros efetivados pela administração municipal, será concedido o Título 

de Bem do Patrimônio de Natureza Imaterial da Cidade de Florianópolis. 
 
Art. 5º São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro: 
 
I – a administração municipal, por seus órgãos e colegiados; 
II – as associações civis regularmente constituídas; e 
III – a população por subscrição mínima de dez mil signatários. 
 
Art. 6º Os bens patrimoniais de natureza imaterial inscritos serão reexaminados e 

relacionados em rol próprio a cada dez anos. 
 
Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido o registro como referência 

cultural de seu tempo. 
 
Art. 7º As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica, serão 

dirigidas ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) para deliberação do 
Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município, bem como para a 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, sendo que esta, sempre que necessário, 
orientará os proponentes na montagem do projeto. 

 
Parágrafo único. A inscrição da proposta para registro constará da descrição 

pormenorizada do bem imaterial a ser registrado, acompanhada da documentação 
correspondente e deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam culturalmente 
relevantes. 

 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de Florianópolis, em 25 de junho de 2008. 

 
Vereador Ptolomeu Bittencourt Junior 

Presidente 
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ANEXO B  
 

O Hino dos Manezinho. 
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 APÊNDICE A 

Incremento populacional de Florianópolis na segunda metade do século XX e início 

do XXI 

Florianópolis – Crescimento populacional  

Período –

Anos 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 

População 

total 

67.630 97.827 138.337 187.871 255.390 342.315 396.723 

% de 

crescimento 

em relação à 

medição 

anterior 

- 44,6 41,4 35,8 35,9 34 15,9 

Fontes: site IBGE (http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php) e FLORIANÓPOLIS (SC). Prefeitura 
Municipal. Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis-IPUF. Atlas do Município de 
Florianópolis. Florianópolis: IPUF, 2004. 
  

 

APÊNDICE B  

População não natural dos municípios da região da grande Florianópolis em relação 

à população total. 

 

Fontes: IBGE, censos 1960, 1970, 1980 e 1991. Disponível no site 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php 

 

 

 

 

 

 
 

Município 

1960 1970 1980 1991 

Total Não 

naturais 

% de 

não 

naturais 

Total Não 

naturais 

% de 

não 

naturais 

Total Não 

naturais 

% de 

não 

naturais 

Total Não 

naturais 

% de 

não 

naturais 

Florianópolis 97.827 16.786 17,16 138.337 30.894 22,33 187.871 67.147 35,74 255.388 99.432 38,93 

São José 31.192 4.801 15,39 42.535 13.875 32,62 87.817 49.155 55,97 139.492 77.255 55,38 

Palhoça 27.789 1.049 3,77 20.652 2.557 12,38 38.031 15.822 41,60 68.428 30.352 44,36 

Biguaçu 22.380 503 2,25 15.337 1.333 8,69 21.434 5.807 27,09 34.064 11.133 32,68 
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APÊNDICE C 
Principais Cartas Patrimoniais. 
 

Período Título Instituições - Assunto 
1931 - outubro Carta de Atenas Conclusões Gerais e Deliberações da 

Sociedade das Nações, do Escritório 
Internacional dos Museus. 

1933 - novembro Carta de Atenas – CIAM. Generalidades, diagnósticos e conclusões 
sobre os problemas urbanísticos das 
principais e grandes cidades do mundo, 
apurados pelo Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna, em Atenas 

1956 - novembro Recomendações de Nova 
Delhi 

9º Sessão da Conferência Geral das Nações 
Unidas. 

1962 – novembro 
a dezembro 

Recomendação de Paris 12ª Sessão da Conferência Geral das 
Nações Unidas. 

1964 - maio Carta de Veneza II Congresso Internacional de Arquitetos e 
técnicos de Monumentos Históricos. 

1964 - novembro Recomendação Paris 13ª Sessão da Conferência Geral das 
Nações Unidas. 

1967 – novembro 
a dezembro 

Normas de Quito Reunião sobre Conservação e Utilização de 
Monumentos e Lugares de Interesse 
Histórico e Artístico 

1968 - novembro Recomendação de Paris 15ª Sessão da Conferência Geral das 
Nações Unidas. 

1970 - abril Compromisso de Brasília I Encontro de Governadores de Estado, 
Secretários Estaduais da Área Cultural, 
Prefeitos de Municípios Interessados e 
Presidentes e Representantes de Instituições 
Culturais. 

1971 - outubro Compromisso de Salvador II Encontro de Governadores para a 
Preservação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arqueológico e Natural do Brasil. 

1972 - abril Carta do Restauro Carta do Restauro, do Ministério da Instrução 
Pública do Governo da Itália. 

1972 - junho Declaração de Estocolmo Assembléia Geral das Nações Unidas. 
1972 – novembro Recomendação de Paris Convenção sobre a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural. 
1974 - dezembro Resolução de São 

Domingos 
I Seminário Interamericano sobre 
Experiências na Conservação e Restauração 
do Patrimônio Monumental dos Períodos 
Colonial e Republicano, pela OEA. 

1975 - outubro Manifesto de Amsterdã Carta Européia do Patrimônio Arquitetônico - 
Ano do Patrimônio Europeu. 

1976 - novembro Carta do Turismo cultural Seminário Internacional de Turismo. 
1976 - novembro Recomendação de Nairóbi 19ª Sessão da UNESCO. 
1977 - novembro Carta de Machu Picchu Encontro Internacional de Arquitetos. 
1980  Carta de Burra Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios. 
1981 - maio Carta de Florença Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios. 
1982 - maio Declaração de Nairóbi Assembléia Mundial dos Estados. 
1982 - outubro Declaração de Tlaxcala 3º Colóquio Interamericano sobre a 

Conservação do Patrimônio Monumental. 
1982  Declaração do México Conferência Mundial sobre as Políticas 

Culturais. 
1986 Carta de Washington Carta Internacional para a Salvaguarda das 

Cidades Históricas. 
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1987 Carta Petrópolis 1º Seminário Brasileiro para Preservação e 
Revitalização de Centros Históricos. 

1987 Carta de Washington Carta Internacional para a Salvaguarda das 
Cidades Históricas. 

1989 - outubro Carta de Cabo Frio Encontro de Civilizações nas Américas. 
1989 Declaração de São Paulo Por ocasião da Jornada Comemorativa do 

25º aniversário da Carta de Veneza. 
1989 - novembro Recomendação Paris 25ª Sessão da Conferência Geral da 

UNESCO - Recomendação sobre a 
Salvaguarda da Cultura Tradicional e 
Popular. 

1990 Carta de Lausanne Carta para Gestão e Proteção de Patrimônio 
Arqueológico. 

1992 - junho Carta do Rio Conferência Geral das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 

1994 - novembro Conferência de Nara Conferência sobre a autenticidade em 
relação à Convenção do Patrimônio Mundial. 

1995 Carta de Brasília Documento Regional do Cone Sul sobre 
Autenticidade. 

1995 - setembro Recomendação Europa Recomendação Europa sobre a conservação 
integrada das áreas de paisagens culturais 
como integrantes das políticas paisagísticas, 
adotada pelo Comitê de Ministros por 
ocasião do 543º encontro de vice-ministros. 

1996 - outubro Declaração de Sofia Elaborada durante a XI Assembléia Geral do 
ICOMOS. 

1996 Declaração de São Paulo II Recomendações brasileiras à XI 
Assembléia Geral do ICOMOS. 

1997 - junho Carta de Mar del Plata Documento do Mercosul sobre Patrimônio 
Intangível. 

1997 - novembro Carta de Fortaleza Seminário: Patrimônio Imaterial - Estratégias 
e Formas de Proteção. 

1999 - maio Cartagenas de Índias – 
Colômbia 

Decisão 460 sobre proteção, recuperação de 
bens culturais do patrimônio arqueológico, 
histórico, etnológico, paleantológico e 
artístico da Comunidade Andina. 

2003 - outubro Recomendação de Paris 32ª Sessão da Conferência Geral das 
Nações Unidas. Convenção para 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. 

 
Fonte:Adaptado de 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12372&sigla=Legislacao&retorno=paginaL
egislacao , acessado em 20/02/2009 
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APÊNDICE D 

Número de imóveis tombados por categoria 

  Categoria331 

CONJUNTO332 Área P1 P2 P3 

I Centro Histórico 14 143 72 

II Hospital de Caridade 01 15 08 

III Bairro do Mato Grosso 01 24 08 

IV Bairro da Tronqueira - 15 03 

V Bairro da Tronqueira - 09 - 

VI Hermann Blumenau - 16 09 

VII Nossa Senhora do Rosário 02 05 01 

VIII Praia de Fora - 06 - 

IX Esteves Júnior - 08 04 

X Rita Maria - 24 05 

Monumentos Isolados    

Centro Histórico 09 - - 

Agronômica 01 - - 

Córrego Grande - 01 - 

Saco Limões - 01 - 

Trindade - 01 - 

Continente 02 - - 

Campeche 01 - - 

Canasvieiras 01 - - 

Lagoa da Conceição 03 - - 

Ribeirão da Ilha 02 - - 

Alto Ribeirão 08 13 - 

Santo Antônio de Lisboa 03 - - 

                                                 
331 Conforme o artigo 105 da lei nº 2.193 de 03/01/1985: 

P-1 - Imóvel a ser totalmente conservado, ou restaurado, tanto interna como externamente 
pelo excepcional valor Histórico, Arquitetônico, Artístico ou Cultural de toda a unidade. 
P-2 - Imóvel partícipe de conjunto arquitetônico, cujo interesse histórico está em ser parte 
desse conjunto, devendo seu exterior ser totalmente conservado ou restaurado, mas podendo 
haver remanejamento interno, desde que sua volumetria e acabamento externos não sejam 
afetados, de forma a manter-se intacta a possibilidade de equilatar-se o perfil histórico 
urbano; 
P-3 - Imóvel adjacente a edificação ou a conjunto arquitetônico de interesse histórico, 
podendo ser demolido, mas ficando a reedificação ou edificação sujeita a restrições capazes 
de impedir que a nova construção ou utilização descaracterize as articulações entre as 
relações espaciais e visuais ali envolvidas. 

332 Os conjuntos referenciados se localizam no atual centro de Florianópolis. 
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Rio Vermelho - 01 - 

 48 282 110 

Total Geral: 440 Imóveis           

Fonte: Florianópolis – bens preservados: Relação das Áreas de Preservação Cultural (APC-1) e 

imóveis tombados – (Biblioteca do IPUF). 
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APÊNDICE E  

Áreas de Preservação Cultural, Região e Denominação. 

 

Região Denominação 

Distrito Sede 

Área Portuária e comercial 

Centro Histórico  

Entorno do Hospital de Caridade 

Bairro Mato Grosso  

Bairro Tronqueira 

Entorno da Igreja Luterana 

Praia de Fora 

Entorno da residência do governador Hercílio Luz 

Rita Maria 

Ponta José Mendes 

Entorno do Armazém Vieira 

Centro histórico 
Largo São Sebastião 

Malha viária central 

Canasvieiras Canasvieira 

Lagoa da Conceição 
Lagoa da Conceição 

Costa da Lagoa 

Ribeirão da Ilha Ribeirão da Ilha 

Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio de Lisboa 

Outras Áreas de 

Preservação Cultural 

São José da Ponta Grossa/Jurerê 

Pontas das Canas 

Ponta de Sambaqui 

Áreas de Preservação Cultural, Região e Denominação (Fonte: Florianópolis – bens preservados: 

Relação das Áreas de Preservação Cultural (APC-1) e imóveis tombados – (Biblioteca do IPUF). 
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APÊNDICE F   

Proposta de Trabalho para 1988 da Fundação Franklin Cascaes 

Atividade 
Prioridad

e 

Cronogra

ma 

Valor 

(Cruzados - 

CZ$) 

Apoio a atividades comunitárias – festas 

comunitárias e religiosas; 
A Jan a Dez 4.000.000,00 

Resgate da memória cultural “Bacia do 

Itacorubi”; 
A Fev a Dez 2.200.000,00 

III Semana Municipal da Cultura – 

Comemoração 
A Novembro 800.000,00 

Desenvolvimento de eventos comunitários – 

painel fotográfico sobre o município; 
A Fev a Dez 800.000,00 

Criação de núcleos culturais comunitários; A Abr a Mai 600.000,00 

Comemoração dos 100 anos de abolição [da 

escravatura]; 
A Maio 300.000,00 

Aniversário da Cidade – Comemoração; A Março 250.000,00 

Desenvolvimento de eventos comunitários – 

incentivo às atividades artísticas do Município 
B Jan a Dez 1.500.000,00 

Aquisição de veículo (Kombi) B Fev a Mar 900.000,00 

Incentivo à criação artística – I Mostra de dança 

de Florianópolis 
B Junho 800.000,00 

Resgate da Memória Cultural – Projeto 

Mapeamento Cultural do Município 
B Jan a Dez 800.000,00 

Incentivo à criação artística – 1ª Mostra de 

Cinema de Florianópolis 
B Abr 450.000,00 

Resgate da memória cultural – arquivo 

documento e acervo bibliográfico 
B Jan a Dez 400.000,00 

Resgate da Memória Cultural – Publicação B Mar a Set 300.000,00 

Resgate da memória cultural – levantamento 

histórico da administração cultural do município 
B Fev a Jun 180.000,00 

Resgate da memória cultural – Casa da 

Memória 
B Fev a Dez 150.000,00 

Resgate da Memória Cultural – Seminário 

Internos 
B Jan a Dez 50.000,00 
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Resgate da memória Cultural – intercâmbio B Fev a Mar 50.000,00 

Projeto Integrarte C Mar a Ago 2.000.000,00 

Incentivo à criação artística – II Mostra de 

Teatro Amador de Florianópolis 
C Outubro 1.500.000,00 

Incentivo à criação artística – I Mostra de 

Música de Florianópolis 
C Setembro 1.500.000,00 

Apoio a atividade comunitária – Feiras no 

município 
C Fev a Jul 1.200.000,00 

Incentivo à criação artística – Projeto Ruas de 

Lazer e Oficinas de Arte 
C 

Período 

Móvel 
800.000,00 

Incentivo à produção artística Semana da 

Criança 
C Outubro 500.000,00 

Subtotal das prioridades A 8.950.000,00 

Subtotal das prioridades B 5.580.000,00 

Subtotal das prioridades C 7.500.000,00 

TOTAL GERAL 22.030.000,00 

Fonte: Proposta de Trabalho para 1988 da Fundação Franklin Cascaes, documento do Fundo PMF, 

Subfundo Gabinete do Prefeito, maço de documentos recebidos do Gabinete de Planejamento, 1987, 

caixa 07. 
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APÊNDICE G   

Homenageados com a medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões. 

Homenageado Lei atribuindo 

homenagem 

Vereador autor 

Ernande Vitor Pereira 7.380 de 25/07/07 João Aurélio Valente Júnior / 

PP 

Apolinário Virgílio Soares 7.440 de 14/11/07 João Aurélio Valente Júnior / 

PP 

Roberto Henrique Barreiros Silva 7.456 de 07/12/07 Walter da Luz / PSDB 

Luiz Gonzaga Galvão 7.495 de 18/01/08 Jaime Tonello / PFL 

Érida Lucia Felix 7.518 de 18/01/08 Walter da Luz / PSDB 

Manoel Mecias 7.524 de 18/01/08 Deglaber Goulart / PMDB 

Valdir Dutra 7.525 de 18/01/08 Deglaber Goulart / PMDB 

Cristaldo Luiz de Souza 7.527 de 18/01/08 Deglaber Goulart / PMDB 

Carlos Alberto da Costa 7.532 de 18/01/08 Alceu Nieckarz / PL 

Mauri Costa de Jesus 7.537 de 18/01/08 Deglaber Goulart / PMDB 

Célio Bento da Silveira 7.538 de 18/01/08 Jair Antônio Miotto / PTB 

José Carlos Silva 7.541 de 18/01/08 Jair Antônio Miotto / PTB 

Valdir Miguel de Andrade 7.543 de 18/01/08 Dalmo Deusdedit Meneses / 

PP 

Selmo Isidoro de Andrade 7.546 de 18/01/08 Dalmo Deusdedit Meneses / 

PP 

José Manoel Agostinho 7.548 de 18/01/08 Dalmo Deusdedit Meneses / 

PP 

Reginaldo Campolino Jaques 7.635 de 16/06/08 Jair Antônio Miotto / PTB 

Abelardo Henrique Blumenberg (in 

memoriam) 

7.637 de 16/06/08 Walter da Luz / PSDB 

Léo Mauro Xavier 7.640 de 16/06/08 Walter da Luz / PSDB 

Fonte:http://www.cmf.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=69. 

Acessado em 28/12/09. 


