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Capa: Ilustrações de Aldo Nunes. 

Acervo Suzane Albers Araújo.

Aldo João Nunes (1925-2004) artista plástico e 

especialista em conservação-restauração de 

bens culturais móveis pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (1981). Pioneiro nas ações de 

conservação-restauração de bens culturais 

móveis em Santa Catarina, semeou a consciência 

sobre a preservação do patrimonio cultural, sendo 

um defensor ativo no Estado e particularmente 

em Florianópolis.
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o resultado da nossa responsabilidade com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Ficha catalográfica

SOBRE O CAU

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Santa Catarina (CAU/SC) é uma 

autarquia federal criada com a Lei nº 

12.378 de 31 de dezembro de 2010, que 

regulamenta o exercício da Arquitetura 

e Urbanismo no país. Dotada de 

personalidade jurídica de direito público, 

possui a função de “orientar, disciplinar 

e fiscalizar o exercício da profissão 

de arquitetura e urbanismo, zelar pela 

fiel observância dos princípios de 

ética e disciplina da classe em todo o 

território nacional, bem como pugnar 

pelo aperfeiçoamento do exercício da 

arquitetura e urbanismo” (§ 1º do Art. 24º 

da Lei 12.378/2010).

www.causc.gov.br/
cp-t/boaspraticas

Para mais 
informações sobre 
Boas Práticas em 
Patrimônio Cultural 
acesse:
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INTRODUÇÃO

O Patrimônio Cultural materializado nas cidades, 

sob a forma de edificações, estruturas urbanas e 

paisagens, constitui-se em testemunho tangível 

de períodos pregressos que são dignos de 

preservação para as gerações futuras.

A crescente perda de exemplares significativos 

do Patrimônio Cultural Catarinense é resultado 

do pouco reconhecimento da sociedade 

sobre a relevância desse patrimônio; da falta 

de conhecimento técnico adequado dos 

profissionais que atuam na área; das deficiências 

na formação acadêmica e na atualização 

e capacitação profissional; da carência de 

legislações adequadas; e da vulnerabilidade 

institucional encontrada nas estruturas 

governamentais ligadas à preservação e à 

gestão do patrimônio cultural.

Fig. 1 . Na página anterior: vista do Distrito de 
Alto Paraguaçu, Itaiópolis, a partir da torre da 
Igreja. João Serraglio.

Fig. 2. Praça República Juliana, no Centro 
Histórico de Laguna. João Serraglio.
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Fig. 3. Festa do Divino no Ribeirão da Ilha, em 
Florianópolis, 2007. Fabiano Teixeira dos Santos.

Para contrapor a essa situação, o CAU/

SC, através de uma ação pioneira, cria 

em 2019 a Câmara Temática - Cidade: 

Patrimônio de Todos, que estabelece o 

Patrimônio Arquitetônico como uma das 

questões centrais a serem enfrentadas 

pelos profissionais da Arquitetura e 

Urbanismo e pela sociedade em geral. 

A presente publicação faz parte das 

ações em desenvolvimento desta 

câmara temática e pretende, dentre 

outras finalidades, cumprir um papel 

preventivo, de orientação técnica e 

de conscientização da importância da 

salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico 

em Santa Catarina, tornando-o um 

Patrimônio de Todos.
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O patrimônio cultural na cidade, representado pelo conjunto de 

bens materiais e imateriais, é parte integrante da sua cultura. 

A preservação deste patrimônio garantirá a identidade cultural 

da cidade, diferenciando-a e tornando-a única. Caracteriza-se 

também como um direito social à memória. As razões pelas quais 

as sociedades preservam seu patrimônio, podem se modificar 

com o tempo, sendo atualmente adotadas as seguintes razões 

principais:

1. Culturais: caracterizadas pelos aspectos formais, documentais, 

simbólicos e memoriais;

2. Científicas: caracterizadas pela interdisciplinaridade, porquanto 

os bens culturais estão relacionados a diversos campos do saber, 

desde as humanidades até as ciências exatas e biológicas; e

3. Éticas: caracterizadas pela ausência do direito das sociedades 

apagarem os traços de gerações passadas, impedindo que as 

gerações presentes e futuras tenham acesso aos benefícios e ao 

desfrute do patrimônio cultural herdado.

Os arquitetos têm como uma de suas atribuições projetar e 

executar intervenções no Patrimônio Arquitetônico, objetivando 

a preservação, conservação, restauração, reutilização, reabilitação 

e valorização das edificações, dos conjuntos e das cidades 

históricas.

O LUGAR DO PATRIMÔNIO 
NO FUTURO DAS CIDADES
Um convite 
para construir 
cidades 
melhores

Fig. 4. Rua do Centro Histórico 
de São Francisco do Sul, com 
Santuário de Nossa Senhora da 
Graça, ao fundo. João Serraglio.
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Os arquitetos são, acima de tudo, observadores 
cuidadosos das cidades, e enxergam o impacto positivo 
que as políticas de preservação têm no estabelecimento 
de comunidades dinâmicas e cidades sustentáveis.

A capacidade técnica é adquirida durante a formação 

do arquiteto e urbanista, e por qualificações específicas 

posteriores, que fornecerão a base teórico-crítica e o 

conhecimento específico das técnicas construtivas e dos 

materiais tradicionais e contemporâneos, auxiliando o 

profissional nos desafios dessa área.

No entanto, a tarefa da preservação do Patrimônio 

Cultural Construído não depende apenas dos arquitetos 

e urbanistas: depende também, da defesa e do 

compartilhamento do significado do patrimônio pela 

sociedade. O Poder Público também deve ser capaz 

de criar e executar políticas públicas eficazes, justas e 

representativas de modo a garantir cidadania e dignidade.

Fig. 6. Fachada da Casa Pinto 
D’Ulysséa, Laguna. João Serraglio.

Fig. 5. Detalhe dos azulejos da 
Fachada da Casa Pinto D’Ulysséa, 
Laguna. Fabiano Teixeira dos Santos.



16  17

A construção de cidades melhores, mais justas, sustentáveis e 

resilientes depende de ideias inovadoras, construídas socialmente, 

que visam o bem estar de todos, associadas à preservação do 

legado das gerações passadas. Esse equilíbrio entre inovação 

e preservação, surge a partir da observação e do respeito às 

soluções técnicas e aos modos de viver locais. Como profissionais e 

estudiosos das cidades, os arquitetos e urbanistas acreditam que a 

cidade do futuro surgirá da inovação, do cuidado e da salvaguarda 

do patrimônio construído, associados a um planejamento urbano 

que leve em conta a justiça social aliada ao desenvolvimento 

ambiental e culturalmente sustentável.

Preservar o patrimônio cultural de uma cidade ou localidade implica 

no reconhecimento dos seus valores artísticos e históricos, dado 

pelo caráter único e insubstituível, admitido como obra de arte e/

ou documento histórico. A preservação deve ser orientada por 

preceitos, conceitos e normas que auxiliam a gestão dos bens que 

compõem o patrimônio cultural, tais como: (i) os de proteção, 

caracterizados pelos inventários, registros, leis de tombamentos, 

legislação urbana, chancela da paisagem cultural e outras formas 

de acautelamento; (ii) os de recuperação, caracterizados pela 

manutenção, conservação, restauro, adaptação, requalificação e 

revitalização; e (iii) os de educação patrimonial.

Fig. 7. Rua Tenente Silveira, em 
Florianópolis, com Edifício das 
Diretorias, em primeiro plano. 
João Serraglio.
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A cidade reflete 
a sociedade

Impacto que as cidades imprimem nas pessoas: o papel e 

importância das cidades 

As cidades que construímos demonstram nossos valores 

coletivos, os hábitos, as relações sociais e a relação com a 

natureza. Conhecer a cidade é conhecer a cultura local. Não 

existe experiência cultural mais imersiva do que experimentar 

uma cidade.

Mas, somente a preservação do passado não é suficiente para 

explicar o efeito que esse conjunto de edifícios tem sobre 

o observador contemporâneo. Para que façam sentido, tais 

edificações precisam ser preenchidas por usos e pelo modo de 

vida atuais, de forma compatível entre uso e preservação. Essa 

associação, de conjuntos históricos densos de significados, 

com o modo de vida contemporâneo, deve ser perseguida na 

gestão das áreas urbanas.

Na paisagem das cidades o patrimônio urbano-edificado é 

percebido e experimentado, seja na largura das suas ruas, 

no tamanho dos seus lotes, nos seus espaços públicos, 

Fig. 8. Cia Hering Matriz, em Blumenau. 
João Serraglio.
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[1] CASTRIOTA, Leonardo. In: Mestres 
e Conselheiros: Manual de atuação 
dos agentes do Patrimônio Cultural. 
organização Marcos Paulo de Souza 
Miranda, Guilherme Maciel Araujo e 
Jorge Abdo Askar, Belo Horizonte: 
IEDS, 2009, pag. 61.

praças, parques e jardins, e finalmente, nos seus edifícios. Essas 

referências do passado e seus inúmeros arranjos é que irão 

identificá-la e distingui-la das demais cidades, no cenário cultural 

presente e futuro.

Segundo Castriota 1, “a concepção de Patrimônio ambiental 

urbano aparece como uma matriz de pensamento 

contemporâneo de preservação do patrimônio, a partir de 

um pensamento ‘da cidade em seu sentido histórico cultural, 

valorizando o processo que a informa e não apenas monumentos 

isolados’. Nesta concepção abordar o patrimônio ambiental 

urbano seria (...) conservar o equilíbrio da paisagem, pensando 

sempre como inter-relacionado a infraestrutura, o lote, edificação, 

a linguagem urbana, os usos, o perfil histórico e a própria 

paisagem cultural”. 

Paisagem Cultural é uma categoria de bem cultural estabelecida 

pela UNESCO em 1992. No Brasil, a paisagem cultural é entendida 

como uma porção peculiar do território, representativa do 

processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 

vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.

No estado de Santa Catarina houve experiências pioneiras neste 

sentido, como o tombamento federal dos centros históricos de 

Laguna e São Francisco do Sul e o tombamento municipal de 

conjuntos históricos em Florianópolis, ambos nos anos 1980. Já 

a aplicação da proteção da Paisagem Cultural, ocorreu em 2009, 

pela primeira vez em âmbito nacional, no Vale do Itajaí, com a 

chancela dos Roteiros Nacionais da Imigração.

Fig. 9. Edifício Ceisa Center, 
Florianópolis. Fabiano Teixeira 
dos Santos.



22  23

Fig. 10. Seminário Sagrado Coração de Jesus, 
Corupá. Fátima Regina Althoff.
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AUGÉ, Marc. Não-lugares: 
introdução a uma antropologia 
da supermodernidade. 
Campinas, SP: Papirus, 1994. 

Tais cidades tornam-se protegidas daquilo que o antropólogo 

Marc Augé 2 chamou de “não-lugar”: espaços pensados a partir 

de valores transitórios e desprovidos de qualquer referência do 

passado e da memória histórica; locais sem identidade própria, 

que por isso não chegariam a se tornar lugares; espaços que são 

idênticos em qualquer parte do mundo, como os aeroportos, 

quartos de hotéis e shopping centers, e por isso desprovidos de 

interesse e significância, ou seja, sem geração de valor que não o de 

um consumo rápido e de baixo valor agregado.

As cidades que preservam o seu patrimônio cultural garantem uma 

identidade própria, que se constitui na sua riqueza cultural e social, 

tornando-as únicas.

Cidades que valorizam o potencial do 
patrimônio ambiental urbano crescem em 
harmonia, respeitando a passagem do 
tempo e o trabalho das gerações passadas, 
tornando-se mais humanas e sustentáveis.

Fig. 12. Casa de Vittório 
Schiocket, em Jaraguá do 
Sul. João Serraglio.

Fig. 11 . Na página anterior: 
Estação Ferroviária Três 
Barras, Linha São Francisco 
da Estrada de Ferro São Paulo 
- Rio Grande, com Maria 
Fumaça. Em Três Barras. João 
Serraglio.
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O patrimônio cultural é uma variável privilegiada de 

valor econômico agregado, sendo capaz de promover o 

desenvolvimento local de forma sustentável. Neste sentido, 

destaca-se o potencial do turismo cultural em cidades 

organizadas ao redor de suas referências culturais, e do 

desenvolvimento agro-industrial ligados a essas paisagens 

culturais, que pode culminar no desenvolvimento de produtos 

com Denominação de Origem Controlada (DOC). Tais produtos 

têm potencial de tornarem-se importantes pilares da economia 

local e do desenvolvimento sustentável das respectivas 

comunidades.

A preservação do planeta é o grande desafio do 

desenvolvimento sustentável, uma conquista que advém 

da responsabilidade e da democracia transparente, na qual 

as instituições não governamentais, como associações 

e conselhos, funcionam como legítimos mediadores e 

articuladores da relação entre a sociedade e os gestores 

públicos. Nesses fóruns, o cidadão poderá discutir, expressar, 

compartilhar opiniões e suas necessidades visando um futuro 

melhor para a sua cidade, cabendo ao gestor público acatar os 

anseios da coletividade e atuar na sua viabilização.

O futuro 
potencial do 
patrimônio 
cultural 
preservado

Fig. 13. Clube de Caça e Tiro 
Concórdia, em Blumenau. 
Simone Harger.
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A Constituição Federal impõe tanto ao Poder Público quanto à 

comunidade o dever de preservar o patrimônio cultural, sendo 

que os proprietários de bens culturais não podem exercer o seu 

direito à propriedade de forma ilimitada, em seu próprio e exclusivo 

interesse. A restrição do direito de dispor de sua propriedade advém 

do cumprimento da função social da propriedade, estabelecida no 

regramento constitucional.

“O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas 

de acautelamento e preservação” (art. 216, §1º, da 

Constituição Federal).

Uma intervenção num bem cultural, seja ele uma edificação, 

conjunto de edificações, monumento, paisagem urbana ou rural 

ou ainda uma área de entorno desses bens, deverá ser executada 

por profissional habilitado com conhecimento e experiência das 

determinações contidas nas Cartas Patrimoniais, de planejamento 

urbano e regional, além das técnicas de restauração e conservação.

O arquiteto e urbanista é o profissional que reúne conhecimentos 

na área de urbanismo, história, arte e cultura, materiais e técnicas 

construtivas, e de quem se espera um profundo conhecimento 

na aplicação das Cartas Patrimoniais e recomendações, que são 

formadoras de princípios ligados à preservação e conservação 

dos bens culturais. Tais documentos, muitos dos quais firmados 

internacionalmente, representam a consolidação de conceitos 

e o estabelecimento de normas e procedimentos, visando a 

A responsabilidade

Fig. 14. Igreja Luterana Ribeirão 
Liberdade, em Benedito Novo. 
Fátima Regina Althoff.



32  33

documentação, a promoção da preservação de bens 

culturais e de planos de conservação, de manutenção e 

de restauro do patrimônio cultural urbano-edificado.

Considerando-se que conservação-restauração é um 

trabalho interdisciplinar, sua execução depende de 

arquitetos e urbanista e de profissionais de outras áreas 

de atuação, como: historiadores, químicos, engenheiros, 

biólogos e conservadores-restauradores de bens móveis 

e integrados. Tratando-se de ações de conservação-

restauração de bens culturais edificado, ao arquiteto 

e urbanista caberá a responsabilidade de elaborar o 

projeto, fiscalizar a execução da obra e coordenar o 

trabalho da equipe multidisciplinar de profissionais.

Todas as atividades que envolvem a preservação cultural 

devem estar embasadas nos documentos e pactos 

de abrangência internacional, enunciados nas Cartas 

Patrimoniais e na legislação de proteção do patrimônio 

cultural. Outrossim, o bom êxito da preservação de um 

bem cultural também se deve ao estabelecimento de 

usos compatíveis com a sua vocação.

Fig. 15. Casa dos Arcos Zaboti, 
em Pedras Grandes. Virgínia 
Gomes de Luca.

http://portal.iphan.
gov.br/pagina/
detalhes/226

Para mais 
informações 
sobre Cartas 
Patrimoniais 
acesse:
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Fig. 16. Fazenda Cajuru, em Lages. 
Fabiano Teixeira dos Santos.
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Fig. 17. Moinho Buba de Poço Claro, em 
Itaiópolis. João Serraglio.
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Como parte integrante do ambiente em que vivemos, 

o patrimônio cultural está sujeito a riscos potenciais de 

diversas naturezas. As catástrofes naturais ou a ação 

antrópica (causada pela ação do homem), podem destruir, 

degradar, deteriorar e modificar as edificações, os materiais, 

a estética e o equilíbrio natural do ecossistema onde o 

patrimônio está inserido, como também, causar danos ao 

seu significado imaterial, e às memórias que os mesmos 

evocam.

Os principais riscos ao patrimônio podem ser classificados 

conforme sua origem:

Ambiental (natural), como: mudança climática; enchentes; 

inundações; terremoto; tempestades; temperaturas 

extremas e umidade, associadas ao desenvolvimento de 

patologias nas edificações históricas, proliferação de insetos 

e agentes biológicos, entre outros.

Antrópica (causada pela ação do homem), como: falta 

de manutenção ou abandono das edificações históricas; 

incêndios; intervenções inadequadas; poluição; conflitos 

sociais; turismo de massa; gentrificação; profissionais sem 

a formação complementar na preservação do patrimônio 

cultural; falta de políticas públicas para a preservação do 

patrimônio cultural, entre outros.

Os riscos ao 
patrimônio 
cultural

Fig. 18. Ponte ferroviária 
em Canoinhas. João 
Serraglio.
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Portanto, uma gestão voltada ao Patrimonio Cultural 

também deverá considerar a gestão de risco a este 

patrimonio, visando a sua eliminação ou a mitigação 

dos seus efeitos, tendo por agentes o poder púbico em 

sinergia com a comunidade.

A conservação preventiva faz parte das ações que 

auxiliam na redução dos riscos a que o patrimônio 

edificado está sujeito.

Preservar é um ato de sustentabilidade que conecta 

a memória do passado ao momento presente, e a 

assegura para as gerações futuras.

 

Fig. 19. Antigo caminho dos imigrantes 
italianos, com Serra do Rio do Rastro ao 
fundo. Virgínia Gomes de Luca.
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