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RESUMO 

 

 

Todos os homens fazem parte de uma história, contada através dos modos de viver 
e de se relacionar com os semelhantes. Essa história, além de estar viva na 
memória dos mais antigos, fica contida nas construções e nos objetos, formadores 
do Patrimônio Cultural. Em conformidade com a atividade turística, esse patrimônio, 
além de retratar hábitos e costumes de uma comunidade, configura-se como atrativo 
àqueles visitantes que buscam conhecer tais heranças pelo turismo cultural. Dentre 
os componentes de interesse para essa tipologia turística, procurou-se destacar 
nesta dissertação os museus, locais destinados à conservação e exposição dos 
testemunhos materiais e imateriais do homem e seu entorno, para o deleite do 
público que os visitam, tanto moradores locais como turistas. Assim, esta pesquisa 
tem como objetivo diagnosticar as condições de funcionamento dos museus 
cadastrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e localizados nas 
principais cidades da região da Rota do Sol catarinense. Além disso, identificou-se 
suas possibilidades de consolidação em atrativo turístico, a partir da análise de 
aspectos ligados às suas origens, infra-estrutura e administração. No cumprimento 
do objetivo proposto, foram utilizadas ferramentas metodológicas destinadas à 
coleta de dados, sendo estas: análise documental, observação sistemática 
estruturada e entrevista semi-estruturada. Após o levantamento das informações, 
foram feitas análises na composição do diagnóstico dos museus pesquisados, base 
para o posterior comparativo entre eles, que delimitou semelhanças e disparidades 
determinantes da atratividade. Para isso, recorreu-se ao “Método de Alavancagem 
Múltipla”, idealizada por Pires (2000 e 2002), para o tratamento das informações 
referentes às observações, bem como a concepção de uma escala de valor com as 
entrevistas, na composição da matriz empregada nas constatações finais. A análise 
documental serviu de base para a definição do processo histórico de formação dos 
museus pesquisados. Ao término do estudo, constatou-se que o elemento 
determinante da atratividade turística dos museus, diferenciando-os, é a utilização 
de seus recursos na promoção de atividades aos visitantes, sejam estes turistas ou 
moradores locais. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Turismo Cultural; Museus; Rota do Sol; 
Atratividade Turística. 
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ABSTRACT 

 

 

Every man makes part of a history, told every day by the way of living and relating 
with their kind. This history, besides living in the memories of the elders, it is 
contained in constructions and objects, shapers of Cultural Heritage. In conformity 
with the Touristic activity, this heritage, beyond portraying habits and customs of a 
community, it configures itself as an attractive to the visitors that are going to known 
such inheritances by the cultural tourism. Between the components of interest to 
cultural tourism, It was empathized in this dissertation the museums, places destined 
to the conservation and exposition of material and immaterial testimonials of mankind 
and its environment, to the delight  of the public  that visits them , both inhabitants 
and tourists. Therefore, this research has the goal of diagnose the working conditions 
of museums registered by the Fundação Catarinense de Cultura (FCC), located in 
the main cities in the region of Santa Catarina’s “Rota do Sol”, identifying the 
possibilities of consolidation as touristic attraction, starting with consideration of 
aspects linked to their origins, infra-structure e administration. In the fulfillment of the 
objectives proposed, it was utilized methodological tools for the fact-gathering, being 
these: documentary analysis, structured systematic observation and structured 
interview. From the researches were made analysis in the composition of diagnostic 
of the researched museums, basis for the later comparison between them, that 
limited resemblances and disparities that determines attractivity. For this purpose, it 
was used the “Método de Alavancagem Múltipla”, idealized by Pires (2000 e 2002), 
to the treatment of information referent to observations, as well as the conception of 
a value scale for the interviews, compounding the matrix employed in the final 
verifications. The documentary analysis served as a base for the definition of the 
historical process of formation of the researched museums. In the end of the study, it 
was established that the element that decides the tourist attractivity of the museums, 
differentiating them, is the utilization of their resources in the promotion of activities to 
the visitors, be these tourists or local inhabitants. 
 
Keywords: Cultural Heritage; Cultural Tourism; Museums; Rota do Sol; Touristic 
Attraction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação propõe-se a desenvolver uma pesquisa exploratória 

baseada em levantamentos documentais, observações sistemáticas estruturadas e 

entrevistas com os responsáveis pelos museus, localizados na região turística 

catarinense denominada pela Santa Catarina Turismo S/A (SANTUR) de Rota do 

Sol. Suas principais cidades, Balneário Piçarras, Penha, Itajaí, Balneário Camboriú, 

Itapema, Porto Belo e Bombinhas, de acordo com a pesquisa de demanda turística 

de 2006, foram responsáveis pela atração de mais de um milhão de turistas. 

Iniciando as reflexões pertinentes a este trabalho, a produção do 

conhecimento científico possui estreitas relações com o cotidiano, porém, esta não 

se restringe à sua imediaticidade e aparência. É através do questionamento do 

contexto social, fundamentado em pressupostos epistemológicos, que são 

construídas as teorias norteadoras dos trabalhos produzidos na academia. 

Ander-Egg (1995) afirma que a relação entre o homem e a natureza, 

mantida pelos meios de produção, concebe uma realidade formada pelo trabalho, 

conhecimento e modo de ser e de viver humanos. Esta ligação tem como 

conseqüência uma produção cultural, em que o saber científico se modela além do 

conhecimento empírico (senso comum), como forma de indagação dos aspectos que 

tangem a essência das leis e dos fenômenos para um posterior entendimento, 

embasado por instrumentos que garantam sua validez. 

O conhecimento científico tem como principal formador a ciência, 

constituída ao longo de um processo histórico/social, iniciado com as crenças sobre 

o místico e o mágico e, posteriormente, consolidada nos séculos XVII por Bacon e 

XVIII pela acentuação da importância da razão enfatizada nas teorias de Kant. 

Por isso, a ciência pode ser entendida hoje como um conjunto de 

conhecimentos racionais (certos ou prováveis) obtidos de maneira metódica, e 

verificados pela sua comparação com a realidade, para sua posterior 

sistematização, referente a objetos da mesma natureza, cujos conteúdos são 

suscetíveis de transmissão (ANDER-EGG, 1995). 

Para compreender a sociedade sob o olhar científico, faz-se necessária a 

elaboração de métodos de investigação (pesquisa), procedimento científico onde se 

interpreta de forma sistemática e crítica fenômenos, relações e leis presentes no 
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cotidiano. E são nesses parâmetros teóricos que a pesquisa em turismo se 

enquadra. 

A área de estudos que engloba o turismo classifica-se, de acordo com o 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) no grupo 

das Ciências Sociais Aplicadas.  As ciências sociais, por estarem atreladas às 

interações promovidas entre os indivíduos, têm como procedimento de interpretação 

a investigação social, processo científico destinado à obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social (investigação pura), ou o estudo de 

uma dada situação para constatarem-se necessidades e problemas de aplicação 

desse conhecimento com fins práticos - a investigação aplicada (ANDER-EGG, 

1995). 

Nos últimos anos, sobretudo a partir da década de 1980, o turismo se 

consolidou como uma alavanca propulsora da economia mundial, gerando quantias 

consideráveis de lucros que fomentam a atividade. Concomitante aos aspectos 

econômicos, o turismo aproxima os povos desencadeando trocas sociais e culturais 

antes inimagináveis pelo homem. Dentre as tipologias que configuram a atividade 

turística, conforme as variações de públicos que usufruem os seus benefícios, 

encontra-se um segmento denominado turismo cultural.  

O turismo cultural é definido pelo Comitê Científico Internacional de Turismo 

Cultural, órgão vinculado ao International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS), desde 1976, como uma prática turística que tem por objetivo, entre 

outros fins, o conhecimento de monumentos e sítios históricos e artísticos, 

exercendo efeito positivo sobre estes, e contribuindo para a sua manutenção e 

proteção, por meio da geração de benefícios sócio-culturais e econômicos, para toda 

a população local envolvida, além dos atores sociais externos à localidade. 

Esta classificação reflete, na concepção de Barretto (2001), o objetivo e/ou 

a motivação que o indivíduo possui quando opta por uma destinação turística em 

particular, categorizada sob o enfoque antropológico, baseado nos perfis de turistas, 

cujo objeto de estudo concentra-se nas relações mantidas entre os atores sociais 

envolvidos no processo, principalmente visitantes e moradores.  

Neste contexto, o turismo cultural se caracteriza por englobar não apenas 

elementos culturais latentes no cotidiano dos mais variados lugares e comunidades, 

mas os aspectos históricos formadores destas comunidades, especificamente 

aquelas que abordam as conexões entre o saber, os artefatos constituídos e a 
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natureza, relacionadas à sobrevivência e adaptação humanas. Este conjunto de 

inter-relações constitui o patrimônio cultural. 

A UNESCO (órgão das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) por meio da Recomendação de Paris, de 1972 (UNESCO – 2006),  

formulada durante a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural, define universalmente o patrimônio cultural como o conjunto de 

monumentos, grupos de construções arquitetônicas isoladas ou reunidas e lugares 

notáveis, que sejam de valor universal e excepcional do ponto de vista da história, 

da arte, da ciência, da estética, da etnologia e da antropologia. Esta conceituação é 

aplicada a uma infinidade de bens tangíveis, que podem ser móveis (objetos e 

artefatos), imóveis (construções e monumentos arquitetônicos), ou intangíveis 

(gastronomia, vocabulários regionais, literatura, entre outros elementos de cunho 

cultural). Esses bens compreendem uma imensa quantidade de objetos produzidos 

pelo homem que, com o passar do tempo, adquiriram valores e significados que os 

destacaram como testemunhos de sua história. 

Pellegrini Filho (1993) complementa estas reflexões ao afirmar que, em 

primeira instância, um objeto pode parecer não possuir nenhuma importância, 

podendo este ser interpretado museologicamente sobre a carga informativa que 

possui a respeito de determinada cultura, passando a se configurar em bem cultural 

merecedor de tratamento e conservação adequados. A fim de preservar estes 

artefatos foram criados (entre outras ferramentas destinadas a este fim) os museus. 

O Código de Deontología do Conselho Internacional de Museus (ICOM – 2001), 

define estes como instituições permanentes e sem fins lucrativos que prestam 

serviço à sociedade estimulando seu desenvolvimento. Abertos ao público, eles 

adquirem, conservam, investigam, difundem e expõem os testemunhos do homem e 

seu entorno, voltados à educação e ao desfrute do público visitante.  

Para compreender a relação existente museus e turismo, faz-se necessário 

considerar as possíveis ligações entre turismo cultural e patrimônio. A conexão entre 

esses temas foi abordada por Pinsky e Funari (2003) ao enfatizarem que, a primeira 

coisa em que as percepções dos estudiosos de ambas as áreas devem se focar é 

na valorização da diversidade. Esta questão foi igualmente abordada por Pellegrini 

Filho (1993) ao destacar que o enaltecimento da diversidade dos povos e sua 

utilização como uma ferramenta, se converte em benefícios, primeiramente, à 

comunidade local e, em segundo plano, ao turista. 
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O arcabouço teórico para embasar os estudos turísticos relativos ao 

patrimônio pode ser encontrado em Lemos (1981), que expõe definições acerca 

deste, dos artefatos produzidos pelo homem e da integração destes com a natureza 

nos processos de construção cultural, histórica e social.  

A interpretação do patrimônio, a partir deste conjunto de fatores foi 

ressaltada por Murta, Albano e Goodey (2002) ao afirmarem que tal componente da 

experiência turística evidencia sua importância no processo de acréscimo de valores 

à percepção do turista e da comunidade local em relação ao turismo cultural e ao 

patrimônio.  

Entre os estudos sobre a área turística no Brasil, pesquisas relacionando 

turismo cultural e museus foram realizadas por alguns estudiosos do assunto. Pires 

(2002), em uma coletânea de artigos publicados, abordou o preconceito relativo aos 

museus, que são vistos como locais imaculados e estagnados, carentes de ações 

para estimular sua visitação. A esta idéia central, o autor também interliga outras 

manifestações culturais: teatros, cinematógrafos, concertos, audições musicais, etc. 

Barretto (2001) desenvolveu argumentos sobre os museus e suas 

configurações arquitetônicas, proporcionando uma análise mais aprofundada sobre 

os museus ao ar livre (englobando os site museums e os ecomuseus) e os museus 

jardim. A este grupo de estudos pode-se agregar o trabalho de Gomes (2003), no 

qual discutiu a atratividade turística dos museus brasileiros, além de fazer uma 

descrição sucinta do mecanismo museal no México. 

Estes trabalhos brasileiros focando os museus enfatizam a importância do 

segmento para o setor turístico, embora estes sejam constantemente atrelados às 

abordagens de outros centros de cultura. Tal postura impede um aprofundamento 

desse componente turístico como objeto central de análise.  

Dentre os estudos sistemáticos sobre museus, e mais especificamente 

sobre suas estruturas físicas, conceitos museológicos e sistematizações de acervo, 

são relevantes os trabalhos desenvolvidos por Giraudy e Bouillet (1990) que 

sintetizam as configurações visuais e estruturais básicas que os museus devem 

seguir. Estas são reforçadas por Santos (2000), ao dissertar sobre a metodologia 

aplicada aos museus e os mecanismos de aquisição, registro, processamento 

técnico e fotográfico, inventário de pesquisa e posterior exposição de um bem que 

se tornou museável. 
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As terminologias e tipologias adotadas pelos museus foram pesquisadas a 

partir de Cury (1999) e Costa (2004), com esclarecimentos sobre os conceitos de 

museologia, musealidade, musealização e museografia. Tais definições conceituais 

compõem as bases de sustentação dos museus no exterior e foram adaptadas aos 

modelos brasileiros. 

A exemplo de inúmeros países estrangeiros, o Brasil possui vários museus 

localizados em suas diversas regiões. O Estado de Santa Catarina possui mais de 

180 museus cadastrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC). Na região 

catarinense denominada como Rota do Sol pela SANTUR, retentora dos maiores 

fluxos turísticos do Estado, destacam-se os municípios de: Balneário Camboriú, 

Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Itajaí, Penha e Balneário Piçarras. Nestes lugares, 

encontram-se atualmente cinco museus já instalados, quatro em fase de 

implantação e um fechado.  

Em face dos argumentos apresentados sobre os museus, e considerando 

as possibilidades de inserção e valorização desses como atrativos turísticos de 

cunho histórico, é que se realizou a presente pesquisa. Seu objetivo geral é 

caracterizar e diagnosticar as condições de funcionamento dos museus cadastrados 

pela FCC, e localizados nas principais cidades da Rota do Sol, analisando suas 

possibilidades de consolidação em atrativos turísticos a partir da consideração dos 

históricos de sua formação, da infra-estrutura que dispõem e da administração atual.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa adotou-se o método qualitativo 

como mecanismo de sistematização dos instrumentos, elaborados para a coleta dos 

dados necessários. Segundo Ferri, Leal e Hostins (2004), a abordagem qualitativa 

corresponde às hipóteses/perguntas de pesquisa previamente elaboradas que 

orientam a busca das informações pertinentes e a organização do raciocínio, 

estabelecendo conexões entre as idéias gerais e as comprovações de cunho 

empírico encontradas pela investigação da realidade. 

As ferramentas metodológicas empregadas consistiram em trabalho de 

campo com observações sistemáticas e estruturadas, entrevistas semi-estruturadas 

individuais (com seleção prévia de informantes), análise documental para a 

composição do histórico dos museus e levantamento dos instrumentos legais que 

oficializaram sua criação.  

O aporte de construção do processo de pesquisa, que incluiu buscas em 

referenciais teóricos das áreas de turismo e museologia, foi exploratório, com base 
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em fontes primárias (documentos, atas, relatórios, etc.) e secundárias, uma vez que 

estas englobaram materiais recentes encontrados em informes de investigação, 

produção acadêmica e livros (DENCKER, 1998). 

No atendimento ao objetivo geral delimitado, suas especificidades estão 

centradas, em um primeiro momento, na contextualização geográfica da região da 

Rota do Sol e nas transformações ocorridas no referido espaço ao longo do tempo. 

Posteriormente, abordou-se a identificação das origens históricas dos museus, sua 

relação com a temática e conceitos culturais abordados (por meio de pesquisa 

documental), a caracterização os museus do ponto de vista estrutural e 

organizacional e a constatação de semelhanças e distinções, por meio do método de 

Análise de Componentes Principais (ACP), capazes de determinar o índice de 

atratividade de cada uma das instituições. 

O referencial teórico disponível sobre o tema é restrito, razão pela qual se 

torna relevante pesquisar a importância dos museus como atrativos turísticos. A 

investigação certamente contribuiu para a formação de um panorama geral acerca 

daqueles que se situam na região da Rota do Sol de Santa Catarina, apontando 

semelhanças e diferenças determinantes de sua atratividade turística, com base em 

seus conceitos.  

Desta forma, a constatação da importância da atividade turística para o 

litoral de Santa Catarina, especificamente para a Rota do Sol, somada aos conceitos 

fomentadores do turismo cultural, (destacando-se os museus), originaram os 

propósitos de realização da presente pesquisa, cujo tema ficou circunscrito ao 

âmbito dos museus. 

Atendendo ao recorte geográfico delimitado para a investigação, a 

SANTUR, conforme dados de sua home page (2006), para ampliar o fluxo turístico 

no Estado, compôs os Roteiros e Destinos Turísticos Integrados catarinenses, a fim 

de promover as singularidades de suas regiões formadoras, refletidas nos recursos 

naturais e culturais, e de sua formação histórico-geográfica. Essa iniciativa originou 

a divisão do território de Santa Catarina nas seguintes áreas: Caminho dos 

Príncipes, Rota do Sol, Vale Europeu, Grande Florianópolis, Encantos do Sul, Serra 

Catarinense, Vale do Contestado e Grande Oeste. 

Dessa subdivisão, para a realização desta pesquisa, foram analisadas as 

cidades que compõem a região da “Rota do Sol” e, destas, selecionadas aquelas 

abarcadas pela pesquisa de demanda realizada pelo mesmo órgão. Esse estudo 
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constatou que, no ano de 2006, mais de um milhão de turistas visitou as cidades de 

Balneário Piçarras, Penha, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas e Porto 

Belo, tendo como motivo principal de viagem o turismo.  

Frente a estes dados, as cidades citadas constituem os principais pólos 

receptores de turistas da região da Rota do Sol, sendo escolhidos para a presente 

pesquisa, os espaços museológicos localizados nesses municípios e cadastrados 

pela FCC1 (relação coletada em agosto de 2006) e pelo Sistema Brasileiro de 

Museus (consulta efetuada em 26 de fevereiro de 2007)2. 

Relacionando o universo de pesquisa com os instrumentos de coleta de 

dados empregados, foram estudados os seguintes museus3: 

 

• Museu Histórico de Itajaí - Itajaí; 

• Museu Oceanográfico, Arqueológico e do Pescador (Parque Cyro Gevaerd) - 

Balneário Camboriú; 

• Ecomuseu da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí) – Ilha João da Cunha - 

Porto Belo; 

• Museu Engenho do Sertão (Acervo do Instituto Boimamão) – Bombinhas; 

• Museu e Aquário Marinho (em fase de registro perante a FCC) – Bombinhas. 

 

No momento em que essas consultas foram realizadas, encontraram-se 

registros de outros museus em fase de implantação, que ainda não possuíam sede 

estruturada e/ou visitação. Por esse motivo, optou-se pela inserção destes na 

pesquisa, apenas descrevendo-se a fase de planejamento em que cada um se 

encontrava no momento, suas perspectivas estruturais e previsão de inauguração. 

 

• Museu Histórico de Penha (projeto elaborado, mas atualmente desconsiderado 

pelo poder público municipal) – Penha; 

• Museu Oceanográfico UNIVALI – Itajaí; 

• Museu Etno-arqueológico de Itajaí – Museu da Gente do Vale – Itajaí; 

• Museu da Arte e da Técnica de Itajaí – Itajaí; 

                                                 
1Fonte: <http://www.fcc.sc.gov.br/museus/litoralnorte.htm> 
2Fonte: <http://www.museus.gov.br/main.htm> 
3As cidades de Itapema e Balneário Piçarras não possuem museus e, por isso, não estarão inclusas 
na pesquisa, apesar de se destacarem nos estudos de demanda turística realizados pela SANTUR. 
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• Casa do Homem e do Mar – Bombinhas. 

 

Delimitado o universo de pesquisa, a dissertação surgiu da necessidade de 

se obter maior conhecimento acerca destas instituições e sua situação frente à 

atividade turística, ou seja, de avaliar quais, entre os museus alvo da pesquisa, se 

qualificam como atrativos turísticos nos locais onde estão inseridos. Para este fim, 

foi realizado levantamento e posterior diagnóstico, de suas estruturas físicas e 

organizacionais. O conhecimento produzido com o desenvolvimento dessa pesquisa 

permitiu compor um diagnóstico dos museus localizados nos referidos limites 

geográficos, identificando os elementos-chave para explicar a atratividade ou as 

deficiências decorrentes de sua imagem como atrativo turístico. 

A escolha do tema museu deve-se às experiências profissionais da 

pesquisadora na área, originadas de trabalhos práticos executados diretamente em 

museus, e de questões relacionadas ao patrimônio cultural e histórico, das cidades 

pertencentes à região em estudo. A autora destaca, nestes segmentos do 

conhecimento, a realização de pesquisas voltadas ao patrimônio histórico sob a 

coordenação do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, da Fundação 

Cultural de Itajaí (FCI/SC) e a construção do seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de graduação, baseado em experiência prática vivenciada no Museu da 

Tecnologia da ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), no primeiro semestre de 

2005. Também como motivação para a realização desta pesquisa, esteve a 

necessidade de aprofundamento teórico-metodológico sobre a área objeto da 

pesquisa, contribuindo para o entendimento do tema estudado e suas interfaces com 

o turismo cultural, respaldadas pelas questões: 

 

1) Quais as condições materiais de funcionamento e de valorização do potencial 

dos museus como atrativo turístico? 

2) Quais são as características físicas e organizacionais desses museus? 

3) Quais as temáticas e principais conceitos culturais trabalhados?  

4) Que aspectos determinam o índice de atratividade dessas instituições? 

5) Quais as semelhanças e diferenças entre elas? 

 

Para obter respostas a estas perguntas (e atender aos objetivos da 

pesquisa), dividiu-se a coleta de dados em três momentos. Primeiramente, elaborou-
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se o histórico de cada instituição, essencial na construção de uma possível conexão 

entre a sua implantação, temática escolhida e composição do acervo, elaborado a 

partir da utilização da análise documental de registros oficiais que compõem sua 

história (atas, decretos, escrituras, etc.). 

 O levantamento dos museus implantados, através de observações 

sistemáticas e estruturadas, foi a fase seguinte executada, auxiliada por material 

previamente preparado, consistindo em uma ficha padrão preenchida pela autora 

(APÊNDICE A). Esta ficha serviu de guia para a indicação dos aspectos que foram 

observados durante as visitas feitas aos museus e a aplicação do Método de 

Alavancagem Múltipla, idealizado por Pires (2000 e 2002), que será explicado nas 

páginas subseqüentes desta dissertação (determinante do índice de atratividade dos 

museus). 

Como meio de detalhamento das informações adquiridas pelas observações 

e pela análise documental, os responsáveis gerais pelos museus (curadores, 

diretores ou coordenadores) foram entrevistados, o que auxiliou na formulação do 

diagnóstico sobre as instituições em que se encontram vinculados (APÊNDICE B). 

No total, foram cinco entrevistas, uma com o responsável de cada museu4. As falas 

obtidas pela entrevista, submetidas à análise de conteúdo, viabilizaram a elaboração 

de uma escala de valor prescrita por essas respostas, tendo como base o método de 

Pires (2000 e 2002), porém, procedendo-se de maneira diferenciada. 

Ainda caracterizando os aspectos metodológicos desta pesquisa, no último 

momento de análise, em que foram comparados os museus com base nos índices 

de atratividade obtidos e o fator de ponderação das entrevistas, optou-se por um 

método quantitativo, a Análise de Componentes Principais (ACP), caminho 

encontrado para demonstrar graficamente as semelhanças e disparidades entre as 

instituições investigadas, determinantes de sua atratividade. 

Na apresentação do conteúdo gerado por este trabalho, compôs-se sua 

redação em cinco capítulos. No primeiro capítulo, intitulado “A formação de Santa 

Catarina e a ‘Rota do Sol’” foi abordada a história do povoamento e formação da 

respectiva região, considerando suas configurações territoriais atuais, as 

características culturais da população, da atividade turística e a relação desta com o 

                                                 
4Os diretores de todos os museus assinaram termos de consentimento de pesquisa, direcionados à 
autorização das observações, do uso de suas falas e dos documentos disponibilizados para a 
pesquisa, permitindo que seus dados fossem utilizados por esta dissertação e por outros trabalhos 
futuros desenvolvidos sobre o tema pela autora (APÊNDICE C). 
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seu patrimônio, destacando-se os museus. No segundo capítulo, que tem como 

título “Um olhar do turismo cultural sob o enfoque museológico”, foram aprofundadas 

e discutidas questões conceituais sobre museus, suas tipologias, metodologias, 

políticas públicas e importância para a área turística. 

No terceiro capítulo, denominado “A origem dos museus existentes nas 

principais cidades da Rota do Sol” foi abordado o processo de concepção e 

implantação dessas instituições, fruto dos elementos documentais disponibilizados 

para consulta por seus administradores, analisados dentro dos preceitos 

metodológicos adotados para a investigação. 

O quarto capítulo, sob a nomenclatura “A atratividade dos museus da Rota 

do Sol: caracterização e diagnóstico” tem como conteúdo a descrição e análise dos 

dados coletados, através das entrevistas e observações estruturadas realizadas nos 

museus, assim como os índices de atratividade apresentados por estes. Todos os 

museus pesquisados foram avaliados e relacionados separadamente por se 

acharem localizados em cidades distintas.  

Para o aprofundamento do material obtido com a pesquisa, o quinto 

capítulo, de título “Análises da estrutura e atuação dos museus relacionados à 

atividade turística”, expôs os resultados gerais obtidos pela observação do 

posicionamento dos museus pesquisados. Esses dados foram cruzados entre si, 

como forma de detectar deficiências e aspectos positivos, semelhanças e/ou 

divergências, definindo a posição de cada museu como atrativo turístico cultural. 

Finalizando o trabalho, todos os objetivos traçados foram retomados, 

momento este em que se verificou as reais condições de funcionamento dos museus 

da Rota do Sol e sua possível consolidação enquanto atrativos turísticos. Assim, a 

análise dos dados demonstrou que, muitas vezes, por fatores exógenos à própria 

estrutura museológica, os museus ainda necessitam se consolidar plenamente como 

atrativos, no envolvimento de ações entre administradores e o trade turístico. 

Outra constatação do estudo foi o fato de que, como o que determina a 

atratividade turística de um museu é a gama de atividades oferecidas aos seus 

públicos visitantes, a presença de turistas em instituições bem estruturadas nesse 

sentido torna-se conseqüência, sobretudo, quando a comunidade fortalece essa 

ligação, identificando-se com o que é exposto e repassado ao visitante, tornando-se 

parte ativa do processo. 
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1 A FORMAÇÃO DE SANTA CATARINA E A “ROTA DO SOL” 

 

 

No primeiro capítulo desta dissertação, contextualizou-se o recorte 

geográfico para a realização da pesquisa, compreendendo as principais cidades que 

fazem parte do roteiro turístico integrado Rota do Sol, vindo a englobar desde 

Balneário Piçarras até o município de Bombinhas, localizado no litoral norte 

catarinense. 

 

1.1 A divisão territorial catarinense e suas variantes geo-históricas 

 

A definição dos limites territoriais do Estado de Santa Catarina passou por 

um longo processo, visto que desde as suas origens é possível identificar várias 

situações relativas à delimitação deste território. 

No Atlas de Santa Catarina (1986), a primeira divisão territorial do espaço 

que atualmente corresponde ao Estado remete o regime das Capitanias 

Hereditárias, momento em que esta área era denominada Capitania de Santo Amaro 

e Terras de Sant´ana, cujas terras dividiam-se em fitas (grandes extensões 

delimitadas horizontalmente que se prolongavam até os limites ditados pelo Tratado 

de Tordesilhas). O Tratado de Tordesilhas, acordo assinado em 1494 entre Portugal 

e Espanha, dividida o atual território brasileiro em duas partes. No caso do Estado 

de Santa Catarina, apenas uma parte da faixa litorânea ficava com Portugal, 

abarcando uma extensão correspondente ao trecho de terras entre as cidades de 

São Francisco do Sul e Laguna. 

A Capitania de Santo Amaro e as Terras de Sant´ana foi doada pela Coroa 

Portuguesa à Pero Lopes de Souza, irmão de Martin Afonso de Souza, donatário da 

Capitania de São Vicente. Durante todo o período colonial, como destaca Luz 

(2000), foram inúmeras as incursões do reinado da Espanha na tentativa de obter a 

posse das terras para a criação de núcleos de povoamento, principalmente na Ilha 

de Santa Catarina. Estas tentativas não obtiveram os resultados esperados, sendo 

interrompidas pelos portugueses que haviam retomado o reino das mãos da 

Espanha em 1640, com a dinastia dos Bragança. Anos mais tarde, foi efetivado por 

vicentistas (habitantes da Capitania de São Vicente) o processo de povoamento da 
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ilha de São Francisco do Sul, a partir de 1658, devido à proximidade apresentada 

entre seu dirigente e o da Capitania de Santo Amaro e Terras de Sant´ana.  

Neste contexto, deve-se destacar que não houve uma colonização neste 

primeiro momento, mas um processo de povoamento, pois, segundo Piazza (1994), 

este inclui deslocamentos espontâneos de indivíduos que adquirem domínio de 

terras aumentando, aos poucos, a densidade populacional que se consolida 

vagarosamente em comunidade. O termo colonização, largamente utilizado em 

vários referenciais teóricos, segundo Piazza (1994), representa o movimento de uma 

população determinado pelo Estado para o domínio político de um território 

estrangeiro, que inclui a subdivisão em propriedades para o estímulo à formação de 

pequenas propriedades rurais. 

Na metade do século XVII a Capitania que deu origem a Santa Catarina 

permanecia anexada à Capitania de São Paulo porque Pero Lopes de Souza nunca 

tomou posse efetiva dela, e também em razão dos seus núcleos de povoamento 

terem partido da capitania de São Vicente. Neste cenário foi concedida, em 1660, a 

primeira emancipação de território municipal para a localidade de Nossa Senhora da 

Graça do Rio São Francisco, atual cidade de São Francisco do Sul. Após esta 

emancipação pioneira, Santo Antônio dos Anjos de Laguna também se emancipou. 

No ano de 1771, é fundada a Vila de Lages, processo este facilitado pelos núcleos 

populacionais surgidos ao longo do trajeto que ligava extremo sul do Brasil à parte 

sudeste, em função do comércio de gado (ATLAS DE SANTA CATARINA, 1986), 

momento posterior ao desmembramento da capitania de Santa Catarina, em 1738. 

Assim, foram moldados os blocos principais que imprimiram a atual 

configuração do Estado, sendo estes: Nossa Senhora do Desterro e Laguna, São 

Francisco do Sul e Lages. Com a chegada do século XIX, outras emancipações 

foram realizadas, principalmente em áreas que concentravam grandes contingentes 

populacionais, como se pode perceber no mapa a seguir. 
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Figura 01: Mapa da divisão das regiões de Santa Catarina até o século XIX. 
 

Fonte: <http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/historia/paginas/14municipios.html> 
 

No ano de 19175, durante o governo do presidente Wenceslau Braz, o 

território de Santa Catarina aumentou suas dimensões através do estabelecimento 

do Acordo de Limites, firmado juntamente com o Paraná que, como Sachet e Sachet 

(1998) abordam, consolidou o início da política de ocupação das terras do oeste e 

do Vale do Rio do Peixe. Em 1934, a região que era regulamentada pelo acordo 

sofreu modificações, fazendo com que o Estado fosse novamente reduzido, como 

faz referência o mapa apresentado pelo Arquivo Público de Santa Catarina e o 

Instituto Geográfico e Histórico de Santa Catarina (2006). Em 1946, retornava-se à 

configuração anterior. 

 

                                                 
5Torna-se relevante destacar que, antes deste período, houve a Guerra do Contestado, deflagrada 
por questões de limites entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina. 
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Figura 02: Mapa do território catarinense após a oficialização do Acordo de Limites em 
1946. 

 
Fonte: <http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/historia/paginas/14municipios.html> 

 

Com o estabelecimento definitivo dos limites estaduais, novas cidades 

foram surgindo. Atualmente, existem em Santa Catarina 293 municípios 

emancipados, segundo dados do Governo do Estado (2006). 

Peluso Júnior (1991) indica que, na década de 1940 (após a assinatura do 

Acordo de Limites), com base em estudos do Conselho Nacional de Geografia 

(CNG), o território catarinense foi dividido nas regiões naturais: Litoral de São 

Francisco do Sul, Vale do Itajaí, Litoral de Florianópolis, Litoral do Cabo de Santa 

Marta, Campos de Lages, Planalto de Canoinhas, Região de Joaçaba e Região de 

Chapecó. Esta divisão tem por base os aspectos naturais, combinados aos modos 

de produção para subsistência e comercialização, principalmente a extração de 

madeira, atividades agropecuárias, exploração de carvão mineral e a ocorrência de 

atividades fábricas manufatureiras, estas no Vale do Itajaí. 

Estas características também serviram de subsídio para uma nova divisão, 

regulamentada pela Comissão Nacional de Planejamento e Normas Estatísticas 

(CONPLANE), através da resolução n° 5, de 03 de março de 1969, que, de acordo 

com o Atlas de Santa Catarina (1986), estabelecia o Sistema Estatístico Nacional. 

Este, por sua vez, dividiu Santa Catarina em macro e micro-regiões, agrupadas por 

características semelhantes, denominadas microrregiões homogêneas, definidas 

pelo decreto nº 844, de 28 de setembro de 1971, o qual partilhava o Estado em 13 

regiões. Atualmente, já existem 20 microrregiões. 



 27

 

Figura 03: Mapa da divisão do território catarinense em microrregiões datado de 2006. 

 
Fonte: < http://www.fecomercio-sc.org.br/novo/arquivos/pesquisas/microregioes > 
 

As microrregiões homogêneas, no ano de 1991, foram estudadas e 

redefinidas por uma nova nomenclatura, a de microrregiões geográficas que, como 

Silva e Linhares (1995) ressaltam, foram adotadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) como instrumento na composição de conjuntos geográficos 

(em âmbito estadual), definidos pelas determinantes dos processos sociais, pelas 

condicionantes do meio ambiente e pela articulação espacial estabelecida por redes 

de comunicação. 

Além destas formas de delimitação geográfica, o Estado ainda encontra-se 

subdividido em Associações de Municípios, integradas por cidades possuidoras de 

interesses comuns. O Brasil possui uma legislação específica para a 

regulamentação dessas associações, a qual, conforme Azevedo (2004), estabelece 

o seu caráter jurídico de direito privado, apesar de serem compostas por pessoas 

jurídicas de direito público, mantidas e voltadas à esfera pública. 

Santa Catarina ainda apresenta outros formatos de divisão territorial, 

adotados por organizações como: justiça eleitoral, secretaria da fazenda e polícia 

militar, estipuladas por leis e/ou regimentos. Entre estes formatos encontra-se o da 

FCC que, através do Sistema Estadual de Museus e de acordo com a localização 

dos mesmos, determinou a configuração presente em sua home page (2006): Litoral 

central (Grande Florianópolis); Litoral norte (entre São Francisco do Sul e Porto 

Belo); Vale do Itajaí (entre Blumenau e Rio do Sul); Região Sul (entre Balneário 

Gaivotas e Laguna); Região Norte (entre Joinville e Canoinhas); Região Oeste (a 
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região em torno da cidade de Chapecó); Vale do Rio do Peixe (entre as cidades de 

Caçador e Porto União); Região Serrana (entre as cidades de Curitibanos e Lages). 

Conforme a diretoria de patrimônio cultural da FCC, em ofício datado de 14 

de julho de 2006, esta divisão por regiões foi baseada em um guia lançado pela 

SANTUR, em 2000/2001. Este modelo foi modificado pela própria SANTUR, sendo 

composto atualmente por oito áreas ou regiões correspondentes aos destinos e 

roteiros turísticos catarinenses. Esta nova concepção está ligada às principais 

destinações turísticas do Estado6: 

• Caminho dos Príncipes (Joinville, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Rio 

Negrinho, Corupá, Campo Alegre, Itaiópolis, São Francisco do Sul, Itapoá, Barra 

do Sul e Barra Velha); 

• Rota do Sol (Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Itajaí, Penha 

e Balneário Piçarras); 

• Vale Europeu (Blumenau, Pomerode, Brusque, Botuverá, Indaial, Timbó, Gaspar, 

Guabiruba, Rio do Sul, Ibirima, Apiúna, Presidente Getúlio, Doutor Pedrinho, Rio 

dos Cedros, Rodeio, Nova Trento e São João Batista); 

• Grande Florianópolis (Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, São 

José, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Pedro de 

Alcântara e Rancho Queimado); 

• Encantos do Sul (Garopaba, Imbituba, Laguna, Praia Grande, Jaguaruna, 

Araranguá, Içara, Arroio do Silva, Sombrio, Balneário Gaivota, Criciúma, 

Urussanga, Nova Veneza, Orleans, Gravatal, Tubarão, São João do Sul, São 

Martinho e Santa Rosa de Lima); 

• Serra Catarinense (Lages, Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e 

Urupema); 

• Vale do Contestado (Treze Tílias, Fraiburgo, Piratuba, Videira, Tangará, Pinheiro 

Preto, Porto União, Caçador, Irani, Ita, Seara e Frei Rogério); 

• Grande Oeste (Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Águas de Chapecó, 

Palmitos, São Carlos, Quilombo, Caibi, Saudades, Itapiranga, Abelardo Luz, São 

Domingos, Dionísio Cerqueira, Anchieta, Paraíso e São José do Cedro). 

 

                                                 
6Fonte: Home Page oficial da SANTUR, 2006. 
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Tal configuração, como descrevem os dados da home page da SANTUR 

(2006), está baseada nos atrativos turísticos naturais e nas manifestações culturais 

presentes no Estado, reflexo do quadro ambiental e do processo de colonização e 

povoamento do território catarinense por imigrantes de várias origens, cujas 

características culturais foram preservadas por descendentes e pela memória 

construída. 

De acordo com o mesmo ofício enviado pela FCC à autora, ao qual se fez 

referência anteriormente, o guia publicado pela SANTUR em 2000/2001 estava 

sendo reformulado para a atualização da divisão regional. Em conseqüência, a 

relação dos museus catarinenses foi revista, passando a englobar os dados obtidos 

pelo Sistema Brasileiro de Museus, divulgados em 2007. 

Diante das várias divisões regionais do Estado e levando-se em conta o 

foco principal da pesquisa a ser realizada, optou-se por se estudar as instituições 

museológicas localizadas na região turística denominada como Rota do Sol, 

escolhida por receber um grande fluxo de turistas, atraídos pelas condições naturais, 

climáticas e culturais apresentadas pelos municípios que a compõem. Outro fator 

determinante da escolha foi o fato de que a classificação anterior da FCC já havia 

sido baseada nos dados SANTUR, devido a sua intrínseca ligação com o fomento 

da atividade turística utilizada como alavanca propulsora da preservação e 

valorização das manifestações culturais catarinenses. 

Estas mesmas condições naturais, climáticas e culturais que se tornaram 

atrativas, também foram elementos fundamentais para a configuração sócio-espacial 

do litoral catarinense, pois, sintetizando o pensamento de Santos (1985), a 

sociedade pode ser definida pelo espaço, pois o espaço é resultante da produção e 

uma decorrência da história dos processos produtivos impostos por ela. 

A relação entre a sociedade e o espaço está diretamente ligada ao conjunto 

de quatro elementos fundamentais, definidos por Santos (1985) como forma, função, 

processo e estrutura. A forma consiste no aspecto visível de um objeto construído 

para exercer uma função ou tarefa determinada pela sua concepção. A estrutura, de 

caráter abstrato, implica as inter-relações mantidas entre as partes que compõem 

um todo, incluindo a função que uma forma exerce perante o contexto, no qual se 

encontra inserida. O processo aborda o desenrolar de uma ação contínua 

desenvolvida em direção a resultados delineados pela ligação entre o tempo e as 

mudanças que ocorrem entre a forma, a função e a estrutura. No caso da parte do 
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litoral catarinense escolhido para o estudo, onde originalmente dominavam, ao lado 

de algumas cidades, vilas de pescadores com pequenas atividades de comércio e 

agropecuária de subsistência, passou a dominar a atividade turística, atraindo 

investimentos, novos moradores e estimulando índices de crescimento espaciais 

muito superiores aos apresentados em outras épocas. 

Estas relações tornaram-se componentes da transformação do espaço 

geográfico, em que as determinantes ambientais ditaram, em um primeiro momento, 

a adaptação do homem configurando-se, posteriormente, nos atrativos turísticos 

fomentadores da atividade que sofrem diretamente os impactos de sua expansão.  

Considerando estes argumentos, faz-se necessário analisar o processo que, 

ao longo do tempo, foi responsável pela ocupação e modificações sofridas pela 

região que engloba as cidades de Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Porto 

Belo, Itajaí, Penha e Balneário Piçarras, integrantes da Rota do Sol. Essa análise 

possibilitará uma reflexão sobre as conjunturas que contribuíram para o 

desenvolvimento das relações sociais vigentes ao longo da história, pela própria 

história e cultura, expressos na configuração atual que a região apresenta. 

 

1.2 O quadro natural do Estado de Santa Catarina 

 

As paisagens que compõem o cenário natural de Santa Catarina, a exemplo 

da diversidade encontrada no território brasileiro, resultam da grande variedade de 

elementos físicos (relevo, clima, hidrografia, etc.) e biológicos, representados pela 

flora e fauna do Estado.  

Quanto às características gerais da paisagem, (percebidas ao primeiro 

contato sensorial com qualquer espaço), são dadas, conforme Pires (2005a), por 

dois aspectos principais: as formas topográficas e os elementos de superfície. Tais 

elementos são diretamente influenciados pelos fatores de modificação, que incluem 

o clima, a temperatura, a pluviosidade e a insolação. As formas topográficas são 

compostas pelas unidades de relevo e suas declividades presentes em determinada 

área. Os elementos de superfície abrangem a hidrografia, a vegetação natural, a 

fauna e as possíveis ações humanas existentes, relacionadas ao uso do solo. 

Para Peluso Júnior (1991), o relevo catarinense é composto por duas 

formações principais: o planalto, que começa na região oeste terminando nos limites 

onde as encostas que separam; e a região litorânea se estendendo até o Oceano 
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Atlântico. Entre essas duas formações está posicionada a Serra do Mar, que forma 

uma espécie de corredor, separando o planalto e o litoral. 

 A forma como o relevo foi modelado, aliada ao clima temperado, faz com 

que ocorra um volume maior de chuvas no litoral em relação ao planalto. Por outro 

lado, as temperaturas mais baixas são registradas nesta segunda região. Já a 

vegetação é bastante diversificada, podendo, segundo Peluso Júnior (1991) ser 

segmentada em quatro tipos: Mata Costeira (possuindo espécies como o cedro, a 

peroba e a canela, estas remanescentes da Mata Atlântica) que abrange todo o 

litoral; Campos e Matas de Araucárias (variando entre campos gramíneos, onde 

existem regiões planas com ondulações leves e florestas de araucárias em locais 

com inclinações mais elevadas) encontradas no planalto; Mata de Araucária (tendo 

como exemplares de destaque a araucária, a erva-mate e a imbuia) localizada nos 

pontos mais elevados do planalto; e Savanas do litoral (campos com árvores de 

tamanho reduzido), presentes nas planícies costeiras, juntamente com os 

exemplares da Mata Atlântica. 

A configuração da cobertura vegetal está relacionada a determinantes, tais 

como o tipo de solo, a temperatura, a freqüência pluvial e a hidrografia, uma vez 

que o Estado apresenta várias bacias hidrográficas, destacando-se as dos rios 

Tubarão, Araranguá, Itajaí-Açu, Uruguai, Pelotas, Chapecó e Canoas (ATLAS DE 

SANTA CATARINA, 1986).  

Do ponto de vista hidrográfico, têm-se em Santa Catarina dois sistemas 

independentes de drenagem: o sistema integrado da vertente do interior (a bacia do 

Prata), comandada pelas bacias dos rios Paraná e Uruguai; e a vertente do 

Atlântico (litoral), formada por bacias isoladas. Conforme o Atlas Escolar de Santa 

Catarina (1991), a vertente do Atlântico tem como rio principal o Itajaí-Açu que, 

juntamente com os rios Itajaí do Sul e do Oeste, e os tributários Itajaí do Norte e 

Itajaí-Mirim, formam a maior bacia inteiramente catarinense.  

 

1.3 A paisagem natural e a sua relação histórica com a ocupação territorial 

 

O quadro natural exerceu uma influência direta sobre o processo de 

povoamento e distribuição demográfica dos espaços geográficos. Santos (1997) 

ressalta que a principal forma de relação entre o homem e a natureza é dada pela 

técnica, composta por um conjunto de meios instrumentais e sociais dos quais o 
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homem conduz sua vida ao mesmo tempo em que produz e cria o espaço. Por esta 

afirmativa, pontua-se a relação entre a história e a ocupação espacial de Santa 

Catarina, iniciada no século XVI, período em que os europeus, com instrumentos 

náuticos aprimorados para a época (empregados nas longas viagens em alto-mar), 

começaram a atingir terras até então desconhecidas, habitadas por povos exóticos, 

como o caso das Américas e, mais especificamente, do território brasileiro.  

Como conseqüência desta exploração e posterior povoação/colonização, 

Piazza (1994) salienta que, antes de Pero Lopes de Souza chegar à atual ilha de 

Santa Catarina para tomar posse da capitania de Sant´ana (doada oficialmente 

através de uma carta régia datada de 21 de janeiro de 1535 e assinada por Dom 

João III), os espanhóis já haviam se aventurado pelo seu litoral. Porém, como eles 

não conheciam os perigos contidos nas águas que banhavam a região, foram 

vítimas de naufrágios e expedições fracassadas, provocando ocasionais deserções 

de tripulação. Quando a caravela de Lopes de Souza chegou à região localizada ao 

norte da Ilha de Santa Catarina, encontrou quinze castellanos (procedentes da 

Província de Castilla, Espanha) residindo junto com os índios carijós (PIAZZA, 

1994). 

Como exemplo das incursões espanholas no território catarinense, cabe 

lembrar que o nome Santa Catarina foi concebido por Sebastião Caboto, 

comandante espanhol que aqui chegou com sua esquadra. No dia 25 de novembro 

de 1526, de acordo com Luz (2000), o retorno de sua viagem foi adiado momentos 

antes da partida devido a uma batida na “quilha da galeota”, salvando-o de um 

naufrágio e fazendo com que ele prestasse uma homenagem à santa, dando o 

nome desta também ao seu barco. 

Os frades franciscanos foram os primeiros membros de uma congregação 

religiosa européia a ter contato com índios, náufragos e desertores já residentes, 

tendo como primeiro trabalho a catequização dos carijós, nativos da terra localizada 

no território sul americano (PIAZZA, 1977).  

Conforme Piazza (1977), esses franciscanos chegaram à América do Sul 

em duas embarcações enviadas pelo espanhol Alonso de Cabrera para socorrer a 

armada de Dom Pedro de Mendonza, que havia sido designada para fundar em 

período posterior, o que seria Buenos Aires. Uma barreira erguida pelo vento 

impediu a chegada das embarcações ao seu destino, que acabaram por atracar no 

Porto de Dom Rodrigo (Porto de São Francisco). 
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Três anos após a chegada em Santa Catarina, Cabrera retornou de sua 

missão, fazendo com que o trabalho de catequização dos nativos fosse 

interrompido abruptamente. Após esse período, como comenta Piazza (1977), os 

relatos mais próximos em escala temporal que se referem novamente a este 

percalço são de 1541, revelando novas divergências entre frades franciscanos e 

comandantes espanhóis que atracaram em solo catarinense. Neste caso, foi Dom 

Alvar Nuñes Cabeza de Vaca, que os forçou a marchar em direção ao Paraguai 

(rumo ao estuário do Rio da Prata), de onde retornaram mais tarde com índios que 

passaram a compor a “Casa de Doutrina”, para a formação de freiras e frades entre 

os índios. Apesar de todas as atividades desenvolvidas pelos franciscanos, estes 

trabalhos não geraram maiores frutos, por não haver uma continuidade na 

manutenção das ações (PIAZZA,1977). 

Dom Alvar Nuñes Cabeza de Vaca, chamado de O Adelantado, ainda em 

território catarinense e contrariando o Tratado de Tordesilhas e a Carta Régia, a 

pedido do reino espanhol fundou o povoado de Puerto Vera, onde atualmente 

encontra-se Jurerê-Mirim, com 140 castelhanos deixados entre carijós e aldeados 

(LUZ, 2000). Mas, novamente a tentativa de colonização fracassou. Aos poucos, os 

residentes foram se dispersando, permanecendo apenas uma grande quantidade 

de índios. 

As tentativas fracassadas de colonização realizadas pelos espanhóis se 

tornaram vantajosas para a Coroa Portuguesa, devido a alguns fatores: 

 

• Por meio das ações espanholas, o povoamento do território começou a ser 

realizado; 

• Os carijós (além de já possuírem certo nível de catequização) não viam mais o 

homem branco como um invasor; 

• A atividade agrícola, a pesca e a extração de ostras, de acordo com Piazza 

(1994), já eram realizadas pelos índios com instrumentos rudimentares, 

ensinados pelos frades. 

 

A Espanha, com suas tentativas de domínio do território catarinense, 

preparou o “terreno” aos portugueses que, após o término do domínio espanhol 

(1580-1640), retomaram o poder consolidando definitivamente sua autoridade na 

região que integra o Estado. 
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Os espanhóis restantes em Santa Catarina, remanescentes desta primeira 

fase de ocupação concentraram-se na parte litorânea, nas regiões de São 

Francisco do Sul e da Ilha de Santa Catarina. Nesses locais, foram encontradas 

situações propícias à prática da pesca, do extrativismo e da agricultura. Quando 

barcos, não apenas de espanhóis, mas de franceses, holandeses e ingleses 

atracavam na praia (muitos com tripulações de corsários) aproveitavam para 

fazerem trocas de produtos: os nativos ofereciam materiais oriundos da terra e eram 

retribuídos com ferramentas e quinquilharias (LUZ, 2000; PIAZZA, 1994; CABRAL, 

1994). 

A segunda fase de povoamento culminou com a retomada do trono de 

Portugal pela dinastia de Bragança, em 1640, após sessenta anos de domínio 

espanhol. Neste período, Pero Lopes de Souza já havia falecido e as incursões ao 

território foram realizadas pelos “vicentistas”, e por padres jesuítas da Companhia 

de Jesus, cuja missão era a catequização efetiva dos índios (PIAZZA, 1994). 

Essas incursões estabeleceram pontos de adensamento demográfico ao 

longo do litoral, em primeira instância, com projeções ao interior. Os bandeirantes 

paulistas, acompanhados de mamelucos e índios, desde o início do século XVII, já 

realizavam excursões para aprisionar nativos que seriam utilizados para cultivar 

lavouras e realizar os afazeres necessários ao sustento do povoado da Capitania de 

São Vicente (LUZ, 2000). São esses bandeirantes que vão dar início ao 

povoamento do planalto meridional brasileiro. 

Dentre os núcleos de povoamento formados com o auxílio de vicentistas, 

Pereira (2003) destaca São Francisco do Sul (no ano de 1658), Nossa Senhora do 

Desterro (hoje Florianópolis, em 1673) e Laguna (em 1676). Esses povoados 

possuíam um objetivo maior que se configurava além da ocupação, focado na 

ocupação direcionada ao estuário do Rio da Prata, que culminou, em 1680, com a 

fundação da Colônia de Sacramento, localizada na margem do rio, em frente a 

Buenos Aires. Esse fator explica a expansão vicentista realizada tanto no litoral 

quanto no interior estimulada pela Coroa Portuguesa. 

A fundação de Lages foi realizada por Antônio Corrêa Pinto apenas em 

1771 (como pode-se observar na figura 01), a pedido do Governo da Província de 

São Paulo, considerando a autoridade do Coronel Pedro Antonio de Gama Freitas, 

presidente da capitania designado pela Coroa Portuguesa (CABRAL, 1994). Apesar 
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dos impasses, a vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lages foi sendo 

consolidada lentamente. 

Ao mesmo tempo em que áreas territoriais eram definidas no século XVIII 

sob a bandeira portuguesa, a Espanha, ao tomar conhecimento desta situação, 

passou a enviar contingentes de homens destinados a impor a delimitação de terras 

do Tratado de Tordesilhas (CABRAL, 1994). Essa disputa fez com que os 

portugueses fortificassem a Ilha de Santa Catarina e, dentre as medidas tomadas, 

foram designados dois governadores (um civil e um militar), o envio de tropas, e a 

construção de várias fortalezas. Essas fortalezas hoje se tornaram importantes 

atrativos turísticos, fato exemplificado pelas teorias de Santos (1985) ao dizer que a 

função original, quando modificada por processos históricos e transformações 

sociais, fez com que elas perdessem o cunho defensivo e se tornassem 

testemunhas materiais dos mecanismos de ocupação da região. As formas do 

passado transcenderam no presente, para cumprir novas funções e constituem um 

dos pontos turísticos mais visitados em Santa Catarina. 

Ainda no século XVIII, como declara Piazza (1994) chegaram as primeiras 

famílias vindas das Ilhas do Arquipélago de Açores, por determinação do governo 

português. Alguns historiadores relatam que este deslocamento foi também 

motivado pelas adversidades naturais que assolavam as ilhas, principalmente o 

vulcanismo, e pela falta de alimentos e condições mínimas de subsistência. Existem 

autores que não concordam com este ponto de vista, entre eles Cabral (1994), ao 

afirmar que este deslocamento foi uma estratégia planejada por Portugal para 

viabilizar a colonização de forma mais rápida. 

Neste período, o arquipélago fazia parte do território português, e a 

população que o habitava vivia em condições adversas. Para conter a pobreza que 

assolava a região, e consolidar a ocupação das terras pelo Império Português, 

desde a assinatura do Tratado de Utrecht em 17157, a Coroa decidiu enviar 

açorianos para os campos sul-meridionais brasileiros, incluindo as terras que 

originaram Santa Catarina (MAMIGONIAN, 1997). As famílias escolhidas tiveram de 

passar por um alistamento, base para a seleção dos casais que se estabeleceram 

                                                 
7O Tratado de Utrecht, que consistia em dois acordos datados de 1713 e 1715, tinham como objetivo 
estabelecer a paz entre os Reinados da Espanha e de Portugal pela posse sobre as terras do 
continente americano, o que veio a implicar, através desse ato, no domínio da Coroa Espanhola 
sobre a Colônia de Sacramento, pois, apesar dos portugueses almejarem anexar a colônia às suas 
terras, a falta de limites definidos fez com que Portugal fundisse ao seu território apenas terras 
próximas, local hoje onde encontra-se o Estado do Rio Grande do Sul (POSSAMAI, 2001). 
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nos locais previamente determinados. Nesse momento, além do processo de 

povoamento, o território passou a ser efetivamente colonizado sob tutela de 

Portugal8. 

Segundo as conclusões de Mamigonian (1997, p. 4): 

 

[...] o segundo povoamento português no litoral de Santa Catarina, 
com açoreanos e madeirenses (o primeiro foi o vicentista esparso 
do século XVII), constituiu a maior intervenção do planejamento 
estatal português no Sul do Brasil, tanto a nível geopolítico, como 
enfatizaram os historiadores tradicionais, como a nível geo-
econômico, já que o retorno comercial (armações de baleias, etc) e 
a coleta das rendas reais (contratos, impostos, etc) estavam 
calculados, a partir dos gastos militares e de povoamento 
preliminares. 

 

O primeiro contingente se dirigiu ao Brasil em 1747, mas, tamanha era a 

quantidade de interessados que foram feitas novas remessas nos anos seguintes. 

Segundo Cabral (1994), a primeira leva de casais foi distribuída respeitando as 

ordens vindas diretamente da Coroa e expedidas ao governador Silva Paes, que 

demarcava uma faixa desde o Rio São Francisco até o Cerro de São Miguel. As 

famílias vindas nas remessas subseqüentes foram acomodadas ao longo do litoral 

sul, inclusive no Continente de São Pedro, atualmente o Rio Grande do Sul. 

 O incremento populacional proporcionado pela vinda dos açorianos iniciou 

o processo de urbanização do litoral do Estado, onde começaram a ser planejados 

colégios, igrejas, e a formação das primeiras freguesias, como a da Lagoa da 

Conceição e a de Santo Antônio, na Ilha de Santa Catarina. Outro aspecto positivo 

relacionado no fluxo de imigrantes açorianos foi o desenvolvimento das atividades 

econômicas de subsistência, destacando-se a agricultura e, mais tarde, as 

“armações” de baleias para a extração do óleo, comercializado na Europa. Esta 

atividade econômica foi extremamente importante durante o século XVIII. 

Silva (1958 e 1988) destaca que a caça da baleia já era praticada por 

Portugal nos seus territórios conquistados, pois gerava divisas consideráveis 

viabilizadas pelo regime de monopólio de exploração. Um pouco antes dos povos 

ilhéus terem migrado para Santa Catarina, em 1741, a Coroa havia negociado com 

                                                 
8Estes referenciais históricos foram elencados conforme estudos e discussões desenvolvidos durante 
a disciplina de Elementos Sócio-culturais da Oferta Turística, ministrada pela Dra. Roselys Izabel 
Correa dos Santos, no Programa de Mestrado Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria, no segundo 
semestre de 2006. 
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comerciantes de Lisboa a concessão da atividade no litoral de Santa Catarina, 

implantada com a construção da estrutura para a manipulação da baleia (armação), 

na localidade de Piedade, na parte continental posicionada em frente à Ilha de 

Santa Catarina. A segunda armação construída foi no local de nome “Lagoinha”, em 

1772. Outras armações surgiram em várias partes do litoral, onde era feita a pesca 

do cetáceo, a produção do óleo, o preparo das barbatanas, a carga e descarga dos 

barcos, etc. 

Uma segunda atividade econômica foi promovida pelo caminho das tropas, 

inicialmente, ligando o território dos Campos de Viamão à Laguna para a captura de 

gado selvagem, que lá havia sido encontrado, para abastecer o mercado de carnes 

e de mulas, utilizadas no transporte de cargas. Em meados de 1720, conforme 

Piazza (1994), o governador do Rio de Janeiro se interessou pelas “vacarias” o que, 

em 1727 gerou a abertura de um caminho até os Campos de Curitiba por Francisco 

de Souza e Faria. Esse caminho foi avançando para Laguna e, em 1730 atingiu o 

Rio do Registro (Rio Negro). Três anos mais tarde, o “caminho do sul”, (o primeiro 

trajeto aberto, nomeado como “vacaria do mar”) era melhorado por Cristóvão 

Pereira de Abreu e concluído para utilização. Como conseqüência desse ato, no 

ano de 1766, foi fundado um povoamento no “sertão de Curitiba”. 

O terceiro momento, determinante na ocupação do território catarinense, 

ocorreu no início do século XIX e foi realizado por portugueses que haviam se 

tornado proprietários de terras doadas pela Coroa. Essas famílias vieram com seus 

escravos, ocupando as sesmarias, cuja atividade principal era a agricultura. Neste 

mesmo período os primeiros alemães chegaram ao Estado, vindos sob 

determinação de Portugal para “colonizar” dois trechos coincidentes com o caminho 

das tropas. Ao todo, eram 635 pessoas, sendo que, destas, 112 eram indivíduos 

que faziam parte de uma quadrilha mercenária alemã dissolvida no Rio de Janeiro, 

primeiro local em que chegou e ficou temporariamente alojado antes de ser enviado 

à Santa Catarina (PIAZZA, 1994).  

O grupo chegou a Desterro em 1828, se dirigindo para a destinação 

previamente combinada. Porém, dos locais designados, reduziram-se para um, 

onde foi fundada a Colônia de São Pedro de Alcântara, dirigida pelo Sargento-mor 

Silvestre José dos Passos, grande conhecedor da área (PIAZZA, 1994). 
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1.4 A colonização dos vales litorâneos  

 

A partir desta primeira iniciativa, sucessivas levas de imigrantes alemães 

chegaram ao solo catarinense, estabelecendo-se em locais pré-determinados para 

a formação de colônias. A vinda de imigrantes intensificou-se com a transferência 

da família real para o Brasil e posterior proclamação da Independência por Dom 

Pedro I. Essas medidas solucionaram um problema apresentado durante a 

ocupação da região: o adensamento excessivo do litoral e a ausência de “brancos” 

no planalto catarinense, que apresentava quantidades consideráveis de terras 

devolutas. A porção oeste do planalto foi colonizada apenas no século XX por 

descendentes de imigrantes europeus, procedentes do Rio Grande do Sul. 

Doravante, conforme pesquisas realizadas por Seyferth (1974 e 1990), a 

emigração em grande escala de alemães coincidiu com as sucessivas crises 

antecessoras da unificação da Alemanha9 em 1871. “As causas dessa emigração 

são tanto políticas como econômicas, acrescentando-se a elas uma imensa 

propaganda por parte das Companhias de Colonização e de alguns países 

interessados em atrair imigrantes” (SEYFERTH, 1974, p. 18). 

Segundo a autora, durante esse período, foram propostas reformas que 

beneficiariam os camponeses, a base da estratificação social, sustentadora da 

nobreza e de uma classe média que tinha acesso à educação. Alguns desses 

camponeses eram livres, mas muitos eram servos, ou proprietários da terra, 

                                                 
9Conforme Seyferth (1974 e 1990), até a segunda década do século XIX, a Alemanha era composta 
por inúmeros pequenos Estados que faziam parte da chamada Confederação Alemã, instituída após 
o término da dominação francesa (entre 1813 e 1815). A partir deste período, foram promovidas uma 
série de reformas que viriam a beneficiar os camponeses, que eram dependentes dos junkers 
(proprietários e grandes senhores das terras que tinham plenos poderes sobre sua força de trabalho 
e o destino de suas famílias). Porém, essas medidas que deram liberdade aos servos, também 
trouxeram consigo o pagamento de altos tributos à nobreza como garantia de permanência nas terras 
que trabalhavam, agora de sua propriedade, aumentando ainda mais o poder dos nobres. A situação 
se tornou tão insustentável que os trabalhadores do campo eram obrigados a vender o pouco de 
terras que haviam conquistado pelas altas dívidas, retornando-as à nobreza. A mecanização das 
lavouras e o início da industrialização (capitalismo tardio) vieram competir com essa mão-de-obra 
excedente, tirando suas possibilidades de recuperação. Assim, a emigração começava a se tornar a 
única alternativa para muitas famílias que não tinham quaisquer perspectivas de futuro. Essas crises 
sociais, econômicas e políticas foram as causas da Revolução de 1848, que veio a beneficiar apenas 
a burguesia (não os camponeses ou o proletariado). Apenas em 1850, a Confederação é renovada e 
a Prússia (um dos Estados principais desse conglomerado de pequenos territórios) passou a impor 
uma política galgada no desenvolvimento e na força visando a unificação da Alemanha. Esse 
movimento tomou maiores proporções com a nomeação de Bismarck (governante prussiano) para 
Chanceler, em 1862. Bismarck, um junker conservador e militarista, definiu sua política nacional de 
Ferro e Sangue, ou seja, chegar à coesão pela força. Dessa forma, a unificação alemã foi obtida 
através de três guerras (1864, 1866 e 1870, respectivamente, Dinamarca, Áustria e França), 
garantindo o poder do rei e apoiado pelo parlamento e pelo povo. 
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obrigados a pagar tributos (esse quadro variava entre os quatro Estados formadores 

da Alemanha unificada). Com o tempo, esses camponeses passaram a produzir 

recursos para o seu sustento, em terras concedidas pelos nobres. Seyferth (1974) 

afirma que, com essa atitude, a situação dos camponeses, antes ruim, agravou-se, 

pois as somas que deviam pagar aos nobres em retribuição estavam longe da sua 

realidade paupérrima. Muitos destes deslocavam-se para as cidades ou para outras 

regiões camponesas, em busca de trabalho, os quais apresentavam as mesmas 

condições adversas. 

O início da industrialização na Alemanha e a modernização do trabalho do 

campo foram os fatores fundamentais ao aumento do êxodo rural, fazendo com que 

o camponês entrasse no que Seyferth (1974, p. 23) chamou de ciclo vicioso. “Fora 

do sistema feudal, ao qual estava habituado, para sobreviver ele precisava produzir 

para o mercado”. Esses fatores, somados às propagandas realizadas pelas 

companhias de colonização e agentes de imigração sobre o Novo Mundo foram os 

desencadeadores, sob a perspectiva de Seyferth (1974), da chegada dos alemães 

ao Vale do Itajaí. 

 

Figura 04: Mapa da ocupação alemã em Santa Catarina no século XIX. 
 

Fonte: PIAZZA (1994, p. 135) 
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 Após a chegada dos alemães, outros povos europeus, motivados 

sobretudo pela possibilidade de cultivo da terra, enviaram representantes que 

assinaram acordos com o Império para o envio e estabelecimento dos imigrantes 

em porções de terras. Dentre os povos que rumaram à Santa Catarina por meio 

dessas correntes migratórias, destacam-se: italianos (sobretudo no sul do Estado), 

belgas, austríacos, poloneses, suíços, japoneses, tiroleses, ucranianos, holandeses, 

árabes, entre outros. Esse processo perdurou por todo o século XIX, acarretando a 

formação de novas colônias em regiões periféricas à ocupação alemã. 

A colonização italiana, promovida pouco depois da alemã (países europeus 

unificados tardiamente e abarcados, como conseqüência, pelo capitalismo em 

momento posterior a países como Inglaterra e França), também teve como um dos 

desencadeadores principais a crise que começou no campo e atingiu as cidades, 

num cenário semelhante ao que ocorreu na Alemanha.  

Segundo Santos (1999), as terras localizadas nas regiões camponesas 

eram cedidas aos trabalhadores, em muitos casos, por meio de contratos de 

aluguel, em que uma parte da produção das propriedades deveriam ser dadas aos 

seus donos. Os pequenos proprietários não apresentavam uma situação melhor, 

pois eram obrigados a pagar elevadas taxas e impostos para manterem suas terras, 

destinadas à obtenção do sustento familiar. “A inadimplência no pagamento de 

impostos e taxas levou ao leilão milhares de pequenas propriedades e à miséria 

extrema de seus ex-proprietários. A saída apontava para a emigração, solução 

única para não se morrer de fome”. (SANTOS, 1999, p. 91 e 92 – retirado de La 

Voce Cattolica de 18/05/1875). 

Desta forma, como Santos (1999) ressalta, a partir de 1875, a emigração 

em várias províncias italianas passou a ser praticada em massa, movida pela 

miséria que assolava os camponeses, desprovidos de terras para trabalhar10. Com 

a chegada dos primeiros imigrantes às terras brasileiras, no contexto histórico 

apresentado, as notícias que chegavam à Itália demonstravam um quadro 

                                                 
10A primeira tentativa de colonização italiana no Brasil teve como resultante a criação da colônia 
“Nova Itália”, formada por um grupo de 186 colonos, em sua grande maioria, oriundos da Ilha da 
Sardenha, trazidos ao país por uma sociedade particular de imigração sediada na capital da Província 
de Santa Catarina. Em 1836 os colonos chegaram a Desterro e se dirigiram ao local pré-determinado 
para estabelecimento (hoje em território pertencente à cidade de Tijucas) onde foi fundada a “Nova 
Itália”. Devido à várias adversidades, causadas por intempéries naturais, pela inexperiência dos 
membros da sociedade de imigração e ataques dos índios que viviam na região, essa colônia em 
1836 teve suas terras consideradas como devolutas pelo Presidente da Província, sendo 
redenominadas como colônia Dom Afonso (PIAZZA, 1976). 
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composto por terras abundantes e férteis, algo que encantou aqueles que ficaram. 

Isso se configurou como um novo motivo para os italianos procurarem a imigração 

como alternativa de um futuro melhor e próspero (1999). 

 

 

Figura 05: Mapa demonstrando as regiões de ocupação italiana em Santa Catarina no 
período de imigração decorrente do século XIX. 

 
Fonte: PIAZZA (1994, p. 1168) 

 

O deslocamento dessas pessoas de suas terras para a inserção em um 

território e cultura totalmente alheios causou, em um primeiro contato, o que Santos 

(1997) denominou de “sede de vigorosa alienação”, ou seja, conforme o homem se 

adaptava a este novo meio era instaurado um sistema de trocas, onde a ignorância 

primordial transcendeu para um processo de reaprendizado, que resultou na 

integração e no entendimento. Esse processo construiu as formas de conhecimento 

e memória que perduraram até o presente e para o futuro. 

Todavia, apesar desses elementos subjetivos que ditaram a vinda de 

imigrantes para Santa Catarina, a situação sócio-econômica que a Europa 

apresentava no período da imigração culminou com a formação dos primeiros pólos 
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industriais europeus, oriundos do final do feudalismo e o desenvolvimento do 

capitalismo no final do século XVIII, como exemplifica a situação vivenciada pela 

Alemanha durante o século XIX.  

Esta semente plantada pelo Capitalismo, que substituiu o modo de 

produção feudal (em que a terra e o que ela gerava eram as grandes riquezas), foi 

trazida por essas pessoas que iniciaram o processo de industrialização em Santa 

Catarina, originando aos poucos manufaturas, muitas delas de produtos só 

encontrados no Rio de Janeiro ou na Europa11. 

Essas pequenas manufaturas fundadas no Estado, segundo Piazza (1994), 

entre os anos de 1853 e 1868, na região próxima à foz do vale formado pelo rio 

Itajaí-açu eram: fábricas de cigarros e charutos, olarias, louças de barro, engenhos 

de arroz, engenhos de mandioca, moinhos de milho, engenhos de açúcar, fábricas 

de licor de cerveja, fábricas de óleo rícino, engenhos para o preparo e a serra da 

madeira, fábricas de vinagre, curtumes e estaleiros. 

Apesar de a industrialização trazer desenvolvimento e benefícios ao 

Estado, também ocasionou grandes perdas às suas áreas naturais, causadas pelo 

corte da madeira que quase extinguiu as matas de araucárias do Estado, a 

produção de carvão vegetal e a pesca predatória da baleia para a extração do óleo 

que ainda era largamente realizada no século XIX. A pesca da baleia começou a 

cessar no final do século XIX, quando o animal gradativamente foi desaparecendo 

do litoral, fazendo com que aqueles que viviam dessa atividade passassem a se 

dedicar à agricultura e à pesca artesanal, como o que ocorreu, segundo Silveira 

(2002), na Armação de Itapocoroy, formadora do Arraial de Nossa Senhora da 

Penha. 

Atualmente, o território catarinense possui, segundo Zotz e Kaiser (2004) 

5.3 milhões de habitantes, com densidade demográfica média de 53,41 habitantes 

por km², sendo suas maiores cidades Joinville, Florianópolis e Blumenau. A 

distribuição da população pelos seus limites espaciais é demonstrada pela figura 

06. 

 

                                                 
11A autora compreende que a Alemanha e a Itália, em comparação aos outros países europeus, teve 
o Capitalismo estabelecido tardiamente, todavia, dos autores utilizados para essa contextualização, é 
unânime o reconhecimento da contribuição que a mão-de-obra imigrante teve no estabelecimento 
destas primeiras manufaturas no Estado de Santa Catarina. 
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Figura 06: Mapa da densidade demográfica de ocupação do território no ano de 2006. 
 

Fonte: < http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/sc.phtml > 
 

A distribuição atual da população pelo território catarinense é reflexo dos 

processos históricos descritos, determinantes da constituição de um mosaico 

cultural que caracteriza, tanto o Estado como um todo, quanto seus atrativos 

turísticos. 

 

1.4.1 Um panorama geral da região catarinense denominada “Rota do Sol” 

 

De acordo com os dados expostos neste trabalho, a SANTUR, visando 

ampliar a atividade turística do Estado por meio da promoção de suas 

singularidades (refletidas nos recursos naturais e culturais cuja origem se remete à 

sua formação histórico-geográfica), criou os Roteiros e Destinos Turísticos 

Integrados de Santa Catarina. 

Essa iniciativa gerou uma nova configuração ao Estado, cujo formato 

encontra-se exemplificado abaixo: 
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Figura 07: Mapa da divisão idealizada pela SANTUR para classificar as principais cidades 

do Estado relacionadas com seus atrativos turísticos regionais (2004). 
 

Fonte: Zotz e Kaiser (2004, p.10-11). 
 

 

Como a figura 07 demonstra, a região que abrange os municípios de Itajaí, 

Balneário Camboriú, Camboriú, Ilhota, Navegantes, Luiz Alves, Itapema, 

Bombinhas, Porto Belo, Penha e Balneário Piçarras, constituem a denominada 

“Rota do Sol”. Segundo Zotz e Kaiser (2004), a Rota do Sol se destaca por sua 

paisagem natural, com ênfase nas praias formadoras de balneários que atraem 

milhares de turistas anualmente, sobretudo durante o verão (entre dezembro e 

março). 
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A SANTUR, por meio da pesquisa de demanda realizada no ano de 2006 

constatou esse dado ao relatar que, até o mês de julho (período em que os dados 

foram analisados), mais de um milhão de pessoas visitou as cidades de Itajaí, 

Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Penha e Balneário Piçarras, 

tendo como motivo principal de viagem o turismo. 

Tal recorte geográfico escolhido para a pesquisa, se caracteriza, de acordo 

com o Atlas Escolar de Santa Catarina (1991) por uma planície com ambientes que 

possuem um elevado índice de umidade e baixas amplitudes térmicas. Como 

reflexo, a vegetação detém uma grande variedade de formas de vida e espécies 

edêmicas. Entre esses exemplares, pode-se citar a canela, o guaramirim, a peroba-

vermelha e o palmiteiro. Essas árvores também fazem parte das áreas de formação 

pioneira, no caso do litoral, das restingas, que sofrem influência direta marinha. 

Por suas características, esta região é denominada por Pires (2005b), de 

planície costeira ou litorânea, do tipo “recortado”, com muitas reentrâncias do mar 

em direção a terra, ocasionando a formação de baías e enseadas. Essa região 

igualmente, possui formações fluvio-marinhas (mangues). 

A soma desses aspectos, acrescida do impacto visual causado pela 

paisagem nos visitantes que se dirigem à Rota do Sol, evidencia a transformação 

sofrida pelos agrupamentos de povoados e de cidades originadas em um primeiro 

momento, por pescadores, agricultores e pequenos comerciantes (que se utilizavam 

do Porto de Itajaí para a importação e a exportação); tornaram-se importantes 

atrativos de capital e visibilidade para o Estado e para seus residentes, viabilizado 

pela atividade turística. 

 

1.4.2 A gênese das principais cidades da Rota do Sol catarinense relacionada à sua 

organização sócio-espacial 

 

Conforme Cabral (1994), os municípios que integram esta região, em sua 

origem, derivam de um dos três grandes pólos populacionais formadores do Estado, 

neste caso do pólo de São Francisco. O primeiro que adquiriu autonomia foi Porto 

Belo, em 03 de março de 1832. Vinte anos depois desta primeira emancipação, foi 

fundada Itajaí em 04 de abril de 1859. 

Do município de Porto Belo, se emanciparam posteriormente as cidades de 

Tijucas, em 04 de outubro de 1858; Camboriú, em 25 de abril de 1884; Itapema, no 
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dia 28 de fevereiro de 1962 e Bombinhas, esta mais recentemente, em 1992. Após 

80 anos de emancipação, o município de Camboriú tem o seu território dividido pela 

Lei Estadual nº 960 em 08 de abril de 1964, sendo que, a parte onde se localizava o 

balneário marítimo adquiriu autonomia, dando origem ao município de Balneário 

Camboriú. 

Com relação ao município de Itajaí, este deu origem a: Blumenau, em 04 

de fevereiro de 1880; Brusque, na data de 23 de março de 1881; Luiz Alves, em 21 

de junho de 1958, juntamente com os municípios de Ilhota e Penha; e Navegantes, 

em 30 de maio de 1962. Ainda, segundo Cabral (1994), no dia 19 de novembro de 

1963, Penha é subdividida, em dois municípios, surgindo Balneário Piçarras.  

O fato de estas cidades serem oriundas do mesmo bloco formador explica 

as semelhanças que as mesmas possuem, relacionadas aos seus aspectos 

culturais, econômicos, sociais e geográficos. Estes, como ressalta Santos (1997), 

são constituintes de um espaço formado por um conjunto de sistemas de objetos e 

ações, considerados de forma integrada, pertencentes a um único quadro composto 

pela história. Essa história expressa a relação inicial com a natureza intocada que, 

ao longo do tempo, tem seus recursos substituídos por objetos artificiais, vitais à 

manutenção da existência humana e que refletem a aplicação das tecnologias 

desenvolvidas ao longo do processo. 

Esta afirmativa é fundamental para definir as origens da região que 

compreende a “Rota do Sol”, cuja gênese está diretamente relacionada à formação 

dos municípios de Porto Belo e Itajaí, dos quais se desenvolveram os demais 

municípios que hoje integram a região.  

Os primeiros habitantes de Porto Belo, estudados por Kohl (2001) foram os 

portugueses, no final do século XVII, atraídos pela enseada que facilitava a 

atracação de embarcações. A este local foi dada a denominação de “Enseada das 

Garoupas”. Ainda conforme o autor, foram várias as visitas de navios portugueses, 

buscando informações sobre o local e analisando as possibilidades de ser fundado 

ali um povoamento. Todavia, a escassez de terras para cultivo e a ausência de 

minérios preciosos eram pontos desfavoráveis à ocupação. O povoamento da 

Enseada das Garoupas só foi realizado em 1776, quando o então governador Pedro 

Antônio da Gama Freitas, em acordo com o Marquês de Lavradio (vice-rei), 

estabeleceu mais de 500 pessoas vindas da Ilha de Santa Catarina. 
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No início do século XIX foram concedidas sesmarias entre a Enseada das 

Garoupas e a região banhada pelo rio Itajaí. Após esta concessão, a atividade da 

pesca e das lavouras nas terras próximas à enseada começaram ser 

desenvolvidas, caracterizando-se como os principais meios de produção. Esse fator 

contribuiu para que, anos mais tarde, fosse construída uma armação para a pesca 

da baleia.  

Apesar destas iniciativas, Kohl (2001) ressalta que o povoamento do local 

foi marcado por constantes insucessos, fazendo com que os colonos ali 

estabelecidos ficassem abandonados em terras “impróprias à cultura”. Aos poucos, 

esses residentes foram revertendo o quadro, quando se agruparam novamente,  

adaptando-se aos meios de subsistência existentes. Essa atitude elevou, em 1824, 

o local à categoria de freguesia. Em 1832 se consolidou como o primeiro município 

a conquistar a emancipação de São Francisco do Sul. Porto Belo, recém 

emancipado, englobava uma grande faixa de terras que se estendia da fronteira 

com a Ilha de Santa Catarina e a região pertencente a Nossa Senhora do Desterro 

até os Campos de Lages e São Francisco. 

Nas terras que hoje formam o município de Itajaí, também pertencentes a 

São Francisco, o primeiro contato com o homem branco deu-se em razão da 

descoberta de ouro nas margens do rio Taahy, cujo significado na linguagem 

indígena, segundo D´Ávila (1982), é “rio das pedras” ou “rio dos taiás”. 

O ouro foi encontrado nas terras do rio Taahy (Itajaí), em 1711, descoberta 

esta que intensificou o povoamento da região. D´Ávila (1982) descreve que nesse 

período os índios botocudos eram numerosos e constituíram motivo de 

preocupação por não serem tão pacíficos quanto os carijós, embora não tivessem 

chegado a impedir o estabelecimento dos primeiros habitantes brancos na terra. 

Essa grande movimentação de pessoas, acrescida da posição geográfica em 

relação ao rio, levou ao surgimento de um porto mencionado, pela primeira vez, em 

1816, por Paulo José Miguel de Brito12. 

                                                 
12Paulo José Miguel de Brito, segundo a Enciclopédia Simpozio, de autoria de Evaldo Pauli, e 
presente na home page do Centro de Filosofia e Ciência da Universidade Federal de Santa Catarina 
(consultada em 2007), era português de nascimento, mas foi um dos mais destacados a escrever 
sistematicamente sobre Santa Catarina no período colonial. Residiu na Capitania que hoje é o 
referido Estado, exercendo a função de secretário do Governador Major José Pereira Pinto (1786-
1791). É autor de Memórias da Capitania de Santa Catarina, obra escrita em 1816, e impressa no 
tempo do Império em Lisboa no ano de 1829, vindo a redigir o texto definitivo anos depois, no Rio de 
Janeiro.   
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A primeira tentativa oficial de povoamento por parte da Coroa foi fruto de 

uma autorização dada ao diplomata Antônio Vasconcellos de Drummond em 1820, 

para a ocupação da sesmaria onde hoje está localizada a região do bairro Itaipava. 

Um ano depois, Drummond recebeu ordens para retornar, pois a Coroa dava como 

finalizada sua missão e, o projeto não pôde ser concluído. 

D´Ávila (1982) destaca que, somente na metade do século XIX, o 

comerciante Agostinho Alves Ramos, juntamente com a sua esposa, decidiu deixar 

a cidade de Nossa Senhora do Desterro para estabelecer residência em Itajaí. 

Pelas atividades de comércio mantidas com os habitantes da foz do Rio Itajaí, ele 

visualizou uma grande oportunidade de exploração do local, comprando, assim, um 

terreno perto do lugar onde atracava seu barco para reparos, estabelecendo 

moradia e casa de comércio. Aos poucos, Alves Ramos foi adquirindo a liderança 

sobre as outras famílias que moravam na localidade e, por iniciativa sua, foi 

construída a primeira capela primitiva (consolidando a criação do curato do 

Santíssimo Sacramento do Itajaí), estradas e pontes. Por seus feitos, foi eleito 

deputado provincial, diretor das colônias posicionadas no vale e comandante do 7º 

Batalhão da Guarda Nacional, no posto de coronel. 

A extração do ouro, a chegada dos vicentistas, dos açorianos e, 

posteriormente, dos alemães, italianos, africanos, suíços e sírio-libaneses 

provocaram, não apenas a sua emancipação de São Francisco, em 1859, mas um 

salto demográfico na ocupação do território que se projetou por toda a área costeira 

com incursões para o interior além das margens do Rio Itajaí, ditando os moldes da 

formação dos municípios de Blumenau, Brusque, Luiz Alves, Ilhota, Penha e 

Navegantes. 

 

1.4.3 Reflexos da atividade turística no espaço: as transformações ocorridas nos 

municípios formadores da “Rota do Sol” 

 

No Estado de Santa Catarina, um dos argumentos mais utilizados para a 

promoção turística são as imagens das belas praias que compõem o seu litoral, 

principalmente aquelas localizadas nas regiões central e norte catarinenses. 

Todavia, durante muito tempo, esse mesmo recurso era visto como instrumento de 

trabalho, garantia de sobrevivência de muitas famílias, que tinham na pesca sua 
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fonte de subsistência ou ainda, como o destino comum de resíduos (local onde 

parte do lixo e dos dejetos produzidos pela população era descartado). 

Em Florianópolis, segundo Ferreira (1994) a busca pela praia e pelo banho 

de mar era encarada, inicialmente, como “abuso ao Código de Posturas”, depois 

como “tratamento médico”, refresco contra o calor excessivo, diversão familiar e, 

posteriormente, atividade turística. De acordo com este autor, Florianópolis foi o 

primeiro local onde o banho de mar começou a ser praticado no litoral catarinense, 

ainda no século XIX. 

A procura da costa marítima como meio de cura dos males, é datada, como 

descreve Ferreira (1994), da metade do século XIX, conclusão esta sintetizada da 

análise de relatos de escritores da época. Já no final do referido século, estes 

testemunhos passaram a expor a ocorrência da prática de passeios ao longo da 

praia. 

A consolidação do banho de mar como atividade recreativa ocorreu, pelas 

afirmações de Ferreira (1994), com a estabilização da República no Brasil (na 

primeira metade do século XX), onde a sociedade que se constituiu passou a adotar 

novas práticas sociais, incluindo o banho de mar e a busca por paisagens naturais. 

Christoffoli (2003), em pesquisa desenvolvida sobre a história do banho de 

mar em Santa Catarina, estudou seu processo inicial no Vale do Itajaí, litoral norte 

do Estado. Esta atividade foi trazida juntamente com outros valores culturais pelos 

imigrantes europeus que se instalaram na região, especialmente alemães. 

Os hábitos culturais dos imigrantes alemães e seus descendentes, 

residentes em cidades como Blumenau e Brusque, faziam estes se deslocarem de 

seus meios urbanos para desfrutar momentos de lazer e contemplação no litoral, 

em contato direto com a natureza que até então havia sido pouco modificada pela 

ação humana. Como afirma Christoffoli (2003), a primeira praia da qual se tem 

registros concretos da sua utilização para fins de lazer pela elite burguesa formada 

no Vale do Itajaí era a Praia de Armação (então Itajaí e hoje município de Penha). 

Isto ocorreu a partir de 1906, por ser a única que possuía acesso. Praias como 

Cabeçudas, Camboriú e Itapema ainda eram inexploradas. 

Alguns anos depois, em 1911, como ressalta Christoffoli (2003), a Praia de 

Cabeçudas, integrada ao território de Itajaí, passou a ser outro ponto de veraneio, 

lugar onde foi construída uma hospedaria, entre outras instalações posteriores, 

fazendo com que se tornasse o primeiro local do Estado em que o banho de mar 


