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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pesquisa procurou compreender como a atuação das instituições do poder público, 
responsáveis pela regulamentação, planejamento, gestão e fomento do turismo cultural, nas 
cidades de Florianópolis e Porto Alegre, capitais dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul respectivamente, torna-se indispensável à ampliação da oferta de atrativos turísticos culturais 
e à elevação da qualidade do turismo cultural, considerado dentro de uma perspectiva sustentável. 
Assim, buscou-se primeiramente reconhecer os processos de formação geo-histórica das cidades 
de Florianópolis e Porto Alegre, com a posterior identificação das construções oficiais, erigidas 
entre o século XVIII e a primeira metade do século XX, que compõem o seu patrimônio 
arquitetônico e cultural e que possuem elevado potencial para serem explorados pelo turismo 
cultural, pois congregam importantes significações culturais. Essa primeira etapa da pesquisa foi 
fundamental para que houvesse a compreensão da relevância do desenvolvimento do turismo 
cultural nessas cidades, para que pudessem ser indicadas as suas contribuições para o 
desenvolvimento social e para que fosse possível explicitar a importância que as políticas 
públicas de turismo cultural têm para a valorização e conservação do patrimônio arquitetônico, 
assim como a responsabilidade do setor público na promoção dessa atividade, de forma 
sustentável. O método utilizado para a realização dessa pesquisa foi o qualitativo – balizado pelo 
enfoque sistêmico – e a metodologia empregada foi a de estudo de caso,  com o auxilio do uso 
das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, sendo que os dados e informações coletadas 
foram analisados com base na técnica de análise documental. Os resultados da pesquisa indicam 
que a elevada potencialidade do patrimônio arquitetônico oficial para o fomento das atividades de 
turismo cultural e de práticas sociais mais democráticas, prescindem da atuação mais 
comprometida do Estado e da elaboração e implementação de políticas públicas especificamente 
de turismo cultural, para que a sensibilização da sociedade e especialmente dos turistas, acerca da 
significação cultural desse patrimônio, propicie uma maior valorização da cultura e uma 
contribuição mais efetiva, dentro dos limites possíveis a uma atuação setorial, para o 
redirecionamento do desenvolvimento social, assentado em bases sustentáveis.  
 

 

 

 
 
 
Palavras-chave: Patrimônio cultural. Turismo Cultural. Política pública. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 
 
This research tried to understand how the performance of public institutions, responsible for 
regulating, planning, management and promotion of cultural tourism in the cities of Florianópolis 
and Porto Alegre, whose capitals are Santa Catarina and Rio Grande do Sul, would be essential 
for the enlargement of the cultural tourist attractions and the raise of quality of the cultural 
tourism, according to a sustainable prospective. Therefore, the first step was to recognize the geo-
historical development procedures of the following cities, Florianópolis and Porto Alegre, with 
the subsequent identification of the official buildings, within the period of the eighteentth century 
and the first half of the twentieth century, which of its cultural and architecture heritage and 
which have high potential for being used by cultural tourism, as they contain important cultural 
meanings. The first stage of the research was fundamental to have the relevant understanding of 
the cultural tourism development in these cities, so that their contributions for the social 
development could be pointed out and possible to show the importance which the public policies 
of cultural tourism have for the value and conservation of the architecture heritage, as well as the 
responsibility of the public sector in promoting this activity in a sustainable way. The method 
used for this research was qualitative – based on the systemic approach – and the methodology 
applied was the case-study assisted by the bibliography and documental techniques. The 
information obtained was analyzed according to the documental analysis technique. The results 
of the research show that the use high potential of official architecture heritage for the promotion 
of cultural tourism and more of democratic social practices require a bigger engagement of the 
State elaboration and implementation of public policies specific of cultural tourism, so that the 
society and especially the tourists of these heritage of cultural meanings, greater cultural 
valorization and the efficient contribution, inside the possible limits of one sector performance to 
lead the social development for more sustainable ways. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Key words: Cultural Heritage. Cultural Tourism. Public Policies. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Desde a Antigüidade, as viagens têm influenciado a vida das populações que dela 

participaram direta ou indiretamente, na medida em que o contato entre os povos, especialmente 

físicos, caracterizados por processos mais morosos que os atuais, eram motivados pela 

necessidade de dominação, de conhecer o outro, de conhecer outros espaços, outras 

manifestações culturais, outros hábitos, outras identidades. 

 Pode-se observar que, ao longo dos anos, a viabilização dos contatos entre os seres-

humanos por meio de processos que cada vez mais se complexificam e desenvolvem-se em 

velocidade crescente, tem propiciado o contato com uma infinita diversidade de informações. 

  A complexidade dos povos, bem como a diversidade das relações que foram ou serão 

estabelecidas entre estes e seus ritmos particulares de desenvolvimento, tornaram-se fatores 

preponderantes para a constituição de suas características particulares, componentes de sua 

cultura, externadas através de bens e das manifestações culturais. 

 Além disso, contemporaneamente, o processo de globalização, que como lembra 

Featherstone (1997, p. 117), tem gerado a visão de que o mundo é “um só lugar”, no qual 

identifica-se o aumento “[...] do volume e da rapidez cada vez maiores de fluxos de dinheiros, 

bens, pessoas, informações, tecnologia e imagens”, a permeabilidade e flexibilização dos limites 

que até então definiam a separação entre os Estados-nação. 

 Por outro lado, sob o ponto de vista da cultura, o processo de globalização tem 

sensibilizado a sociedade para as diferenças, para a relatividade histórica, espacial e temporal das 

culturas, para as redes de poder e de interdependência, para a complexidade cultural e para o 

localismo, características que ao contrário do que se pensava não foram totalmente 

homogeneizadas pela desregulamentação dos mercados e dos fluxos de capital, movimentos que 

promoveram sim um determinado nível de homogeneização de práticas operacionais, de 

procedimentos, de culturas organizacionais e também de condutas, estilos de vida e hábitos 

intrínsecos aos setores profissionais (Ibid.). 

 O processo da globalização, por sua vez, produziu o que alguns autores denominam de 

pós-modernidade, que constitui uma condição da sociedade contemporânea, manifestada em 

âmbito global e que busca privilegiar teorias e modelos de análise de amplitude mediana e com 
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generalizações de pequenas dimensões, incentivando a desconsideração de teorias que pretendam 

amplas generalizações e duração (Ibid.). 

 Como conseqüências das transformações ocorridas no contexto dos processos da 

globalização e da pós-modernidade, o acelerado crescimento econômico, social e tecnológico 

mundial, no século XX, acarretou o agravamento dos problemas ambientais, sociais e 

econômicos (pobreza, desigualdade social, desmatamentos, alterações climáticas, poluição do ar, 

dos recursos hídricos e das terras, entre outros), que foram transportados para o centro das 

discussões na sociedade contemporânea. 

A profunda discussão dessas questões fez despontar as novas tendências mundiais de 

desenvolvimento social e por conseqüência turístico, que preconizam o surgimento de novos 

valores regionais e locais, calcados na originalidade e singularidade cultural e ambiental, fatos 

que permitem lançar-se um novo olhar acerca dos anseios do turista, que tem sido incentivado a 

buscar um tipo de atividade baseada na descoberta pessoal e na descoberta dos valores culturais 

de determinados povos, regiões e países. 

Como novas tendências de desenvolvimento turístico que apresentam relação indireta com 

o desenvolvimento do turismo cultural, pode-se mencionar quatro das doze megatendências 

turísticas identificadas pela Organização Mundial do Turismo (1999) para o período entre 1995 e 

2020, que se resumem em aumento da valorização da dimensão local; em desenvolvimento de 

produtos que combinem entretenimento, educação e excitação; em uso de imagens dos destinos, 

elaboradas com base em características singulares e utilizadas como mecanismo de diversificação 

e atração dos turistas; e em elevação do impacto gerado pelo aumento da cobrança, por parte dos 

consumidores, para que o desenvolvimento do turismo esteja calcado em bases sustentáveis. 

As atividades que tenham como intenção promover as trocas culturais passam pouco a 

pouco a ser mais valorizadas pela sociedade, propiciando que o indivíduo valorize a sua própria 

cultura e a cultura do outro, mesmo que este ator social não tenha uma consciência clara do que 

seja cultura, dos elementos que a compõe e das transformações e ressignificações pelas quais a 

cultura passa ao longo do tempo. A valorização das culturas pela sociedade, segundo Camargo 

(2002), tem propiciado o reconhecimento das identidades locais e a respectiva divulgação de seus 

elementos culturais  

O lugar, composto em sua essência de produção humana, de relações entre espaço e 

sociedade, de criação e  estabelecimento de uma ou mais identidades entre comunidade e espaço, 
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de construção de significados e sentidos, viabiliza-se como atrativo turístico pelo fato de estar 

associado à construção da vida e da identidade social e também, pelo fato de em sua dimensão 

visível converter-se em paisagem, carregada de valores e de significações (CARLOS, 2002; 

SANTOS, 1997). 

A paisagem, que de acordo com Santos (1997, p. 49), é o resultado cumulativo da “[...] 

história dos processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade [...]” e “[...] do uso de novas 

técnicas [...]”, para Castro (2002, p. 121), de forma mais detalhada, também reúne em si o que se 

vê e a representação do sujeito, carregada de informações, conhecimentos e valores simbólicos 

que habitam o imaginário individual ou coletivo, os quais são solicitados no processo cognitivo 

de decodificação e síntese da imagem percebida e simultaneamente sentida. 

 Portanto, a busca por experienciar diferentes paisagens, também retrata a busca idílica da 

identidade do ser-humano da atualidade e esta somente se torna possível, na medida em que há o 

desfrute desapressado de lugares e paisagens, pois torna-se necessário que haja tempo suficiente 

para a percepção da vida que anima os espaços e os transforma em lugares (Ibid.). 

Percebe-se que o turista na atualidade, segundo Murta e Albano (2002), tem seu perfil 

marcado também pela busca do entretenimento, característica que o fará vivenciar uma 

experiência verdadeiramente cultural quando tiver sua emoção tocada, quando for estimulado a 

desenvolver novas formas de olhar, de ver e de apreciar. 

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (2003), tem 

indicado que a emergência da cultura enquanto uma questão estratégica no desenvolvimento 

social, ainda de forma tênue, tem instigado os Estados e as nações a perceber o significado 

econômico da cultura. Além disso, Stewart (1998) e Stiglitz (2003), constataram que a cultura 

representa atualmente um dos setores de mais rápido crescimento nas economias pós-industriais, 

posição alcançada pela valorização da informação e do capital intelectual. 

Os autores Lemos (2000), Farah (2001) e Stiglitz (2003), afirmam através de 

contribuições complementares, que o desenvolvimento da sociedade atual, marcada por 

assimetrias econômicas e sociais, prescinde da atuação de instituições que tenham o papel de 

regular e mediar as interações entre tais assimetrias, de investimentos em pesquisa, em educação, 

em tecnologia, em desenvolvimento de infra-estrutura adequada e em uma melhor organização 

política, cultural e social. 
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 Assim, reconhecer a importância do desenvolvimento de formas de turismo que explorem 

a informação, a cultura, os bens culturais e o patrimônio cultural como atrativos, torna-se um 

fator primordial para que produtos e destinos turísticos desenvolvam-se em consonância com as 

novas tendências mundiais de desenvolvimento social, econômico e turístico – maximizando a 

geração de resultados positivos para a sociedade – e para que haja a agregação de valor à 

experiência do turista e ao produto turístico, que tem como objetivo principal a oferta de 

equipamentos e atrativos voltados ao desfrute do lazer. 

O uso da cultura e de seu patrimônio como atrativo turístico, representa também 

importante ferramenta para o reforço das identidades locais, para a promoção de atividades 

culturais, norteadas pelos pressupostos do lazer e da sustentabilidade, que ressaltem a 

singularidade, a valorização das significações culturais, o enriquecimento cultural, o respeito às 

diferenças, a recuperação da auto-estima entre outros, que, portanto, justificam o 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

À essas questões soma-se também como justificativa o fato de que, como informam 

Arretche (2003) e Souza (2003), há um crescimento do interesse dos pesquisadores pela área de 

políticas públicas e especificamente, pela sua análise, que é considerada como o estudo do 

governo em ação, ou seja, o estudo de programas governamentais, das razões que levaram à sua 

elaboração e implementação, bem como os seus possíveis impactos sobre as áreas econômica e 

social. 

Esses diferentes resultados que podem potencialmente ser alcançados por meio de um 

maior incentivo à produção cultural e à conservação, à valorização e ao uso da cultura e do 

patrimônio cultural pelo turismo cultural, constituem argumentos importantes e ao mesmo tempo 

representam caminhos possíveis para a implementação de um tipo de turismo, que 

independentemente de seu segmento, desenvolva-se pautado pelos princípios da sustentabilidade 

e tenha como objetivo maior a conformação de uma sociedade sustentável, já que os movimentos 

estabelecidos para o alcance desses resultados tem como questão central a construção de um novo 

paradigma de sociedade, que objetive a reaproximação do ser-humano ao meio ambiente, por 

meio de uma convivência harmônica e equilibrada.  

Esse equilíbrio será possível apenas, mediante o tratamento da realidade sob o prisma da 

interdependência das interações voluntárias e involuntárias, não isolando os domínios dessas 

interações à determinada localidade do espaço, mesmo que a análise dessa realidade prescinda de 
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sua observação em uma escala menor, pois essas interações são responsáveis pela formação de 

um contexto de superação, que propicia e simultaneamente depende da consolidação de um 

processo de mudança cultural. 

Entretanto, um problema que se apresenta ao uso dos bens culturais pelo turismo cultural 

é que estes normalmente passam a ser valorizados apenas quando começam a tornar-se raridades, 

isso porque o valor simbólico que é atribuído aos objetos, artefatos e bens imateriais, é decorrente 

da importância que lhes atribui a memória coletiva. É esta memória que propicia o desvendar do 

significado histórico-social e a invenção do patrimônio dentro dos limites possíveis estabelecidos 

pelo conhecimento, a partir da reconstrução do passado em relação ao presente (CAMARGO, 

2002; SANTOS, 1987). 

O fato dos benefícios decorrentes da apropriação da cultura enquanto atrativo turístico não 

estarem apenas atrelados ao crescimento econômico, mas também ao desenvolvimento mais 

amplo da sociedade, congregando os aspectos social, ambiental e cultural, conduz a 

questionamentos do tipo: qual é o papel do turismo e mais especificamente do turismo cultural, 

enquanto atividade essencialmente social, nesse processo de desenvolvimento equilibrado? Qual 

é o papel dos órgãos públicos diretamente ligados ao planejamento, gestão e fomento dessa 

atividade? E qual é a dimensão da responsabilidade desses órgãos sobre o incentivo à valorização 

da cultura e do patrimônio cultural, enquanto atrativos de uma atividade turística? 

Esses questionamentos, por sua vez, considerados no processo de investigação do objetivo 

desse estudo, orientaram as análises em torno do seguinte problema de pesquisa: estabelecendo o 

turismo cultural como um elemento importante para o desenvolvimento das diferentes sociedades 

sob a ótica da sustentabilidade, será que a atuação dos órgãos do poder público responsáveis pela 

regulamentação, planejamento, gestão e fomento do turismo cultural, é indispensável à ampliação 

da oferta de atrativos culturais e à elevação da qualidade dessa atividade? 

Esse problema adquiriu relevância, a partir da observação feita por Beni (2003b, p.35) e 

que tem sido também amplamente divulgada pelos meios de comunicação e por parte das 

produções acadêmicas, de que o turismo figura atualmente como o setor mais importante da 

economia mundial – alta participação no total de bens e serviços exportados – movimentando um 

elevado contingente de pessoas, provenientes de diferentes países, que “ [...] viajam para todos os 

quadrantes do planeta”.   
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 Pretendeu-se encontrar a solução para tais questionamentos, a partir da resolução do 

objetivo geral dessa pesquisa, que era de reconhecer os edifícios públicos que compõem o 

patrimônio arquitetônico de Florianópolis e Porto Alegre, capitais dos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul respectivamente, erigidos entre os séculos XVIII e primeira metade do século 

XX, que possam ser explorados pelo turismo cultural, além da analise posterior sobre as formas 

pelas quais as políticas públicas poderiam conferir-lhes a característica de atrativo cultural 

reconhecido e freqüentado, de forma sustentável. 

As cidades de Florianópolis e Porto Alegre, escolhidas como universo de pesquisa, 

localizam-se na região sul do Brasil e foram povoadas por populações indígenas e por vicentistas, 

na segunda metade do século XVII, mas colonizadas para fins militares e garantia de sua posse, 

apenas em meados do século XVIII, por portugueses provenientes do território continental de 

Portugal e predominantemente por açorianos, provenientes do arquipélago dos Açores. 

Apesar de localizadas em um mesmo contexto regional – região sul do Brasil – e terem 

apresentado um processo de ocupação inicial semelhante, essas cidades desenvolveram-se em 

espaços dotados de meios ecológicos com características diferentes e apresentaram processos de 

expansão e desenvolvimento diferenciado, fato que gerou a constituição de duas cidades com 

características muito distintas. 

Embora haja a consciência de que essas cidades atualmente possuem realidades distintas e 

com o níveis de complexidade diferenciados, fatos que não permitem a sua comparação e nem a 

generalização das informações produzidas com base nessas realidades para outras cidades, a 

escolha de tê-las juntamente como base para o desenvolvimento dessa pesquisa justificou-se pela 

razão de que tais cidades originaram-se de processos de colonização muito semelhantes, por meio 

do povoamento com indivíduos detentores de uma cultura com características também 

semelhantes. 

Inicialmente foi realizado o reconhecimento do processo geo-histórico de formação das 

cidades de Florianópolis e de Porto Alegre, com a posterior identificação dos edifícios públicos 

que compõem o patrimônio arquitetônico e cultural dessas cidades, seguido da identificação de 

sua importância para a construção das culturas locais e para o desenvolvimento do turismo 

cultural, através de sua consideração enquanto atrativos turísticos culturais potenciais, 

especialmente pelos instrumentos políticos, pelos instrumentos constitucionais e pelos diplomas 

legais que atualmente apresentam diretrizes para o desenvolvimento do turismo. 
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Além disso, foi feito o relato dos instrumentos constitucionais (Lei Orgânica do 

Município e Plano Diretor Municipal, por exemplo), dos diplomas legais (leis ordinárias, 

decretos, regulamentos, resoluções, portarias, deliberações, instruções, por exemplo) e dos 

instrumentos políticos (planos, programas entre outros), que direta ou indiretamente 

relacionavam-se ao desenvolvimento do turismo cultural e de planos turísticos que equivalessem 

às políticas públicas de turismo e que encontravam-se vigentes em Florianópolis e Porto Alegre, 

com a respectiva análise de sua contribuição para o desenvolvimento do turismo cultural e com a 

comparação de tais instrumentos constitucionais, diplomas legais e planos turísticos, para a 

observação de suas possíveis complementaridades e melhorias. 

A identificação desse patrimônio arquitetônico e cultural, presente nos espaços urbanos 

das cidades de Florianópolis (SC) e de Porto Alegre (RS), bem como do seu uso pelo turismo 

cultural e sua consideração pelos instrumentos constitucionais, pelos diplomas legais e por planos 

turísticos que sejam equivalentes às políticas públicas e que direta ou indiretamente mencionam o 

turismo cultural, necessitou não apenas da compreensão dos elementos geo-históricos que 

condicionaram a formação destes espaços, do reconhecimento da importância da cultura na 

formação do ser-humano e da sociedade, da análise do turismo sob a ótica da 

multidisciplinaridade, mas também da compreensão da influência e da dependência destes 

elementos para a conformação das políticas públicas de turismo vigentes. 

Isto porque, o turismo propicia ao seu agente a possibilidade de experienciar a paisagem, 

em primeira instância pela visualização das formas e das funções por elas exercidas, ação que 

deveria propiciar, posteriormente, a interpretação dos processos que condicionaram ou 

condicionam a consolidação destas, garantindo assim uma vivência carregada de sentidos e 

significados (SANTOS, 1994). 

Embora tenha-se conhecimento de produções literárias e acadêmicas que abordam as 

temáticas da cultura, do patrimônio arquitetônico, da política pública de turismo e dos processos 

de formação espaço-temporal das cidades, tais como as elaboradas por Romão1 e Sartori2, que 

foram analisadas nessa pesquisa, teve-se aqui a intenção de reunir considerações que 

                                                           
1 ROMÃO, Fabine Évelin. O planejamento e a organização pública do setor turístico em Joinville – SC. 2003.    
X f. Dissertação(Mestrado Profissionalizante em Gestão de Políticas Públicas) – Centro de Educação de Ciências 
Jurídicas, Políticas e Sociais, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2003. 
2 SARTORI, Micheline. Estrutura organizacional das políticas públicas de turismo no Brasil: aplicação da 
Política de Turismo 1996/1999 em Santa Catarina. 2004. 180 f. Dissertação (Mestrado em Turismo e Hotelaria) – 
Centro de Educação de Balneário Camboriú, Balneário Camboriú, 2004. 
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maximizassem a efetividade das políticas públicas de turismo e o desenvolvimento do turismo 

cultural, a partir da apresentação de argumentos antigos e novos, capazes de reanimar os esforços 

que objetivavam a conformação do turismo cultural e de uma sociedade sustentável.   

Contudo, essa pesquisa apresenta como limitações o não aprofundamento de temáticas e 

informações pertencentes ao que Panosso Netto (2003) define como campos de estudo 

(arquitetura, ecologia, urbanismo, administração etc.) e como disciplinas científicas (direito, 

economia, geografia e sociologia entre outras), em razão do tempo e dos recursos disponíveis 

para a sua realização, questões que inclusive a caracterizam, sob o ponto de vista da análise 

política, como uma pesquisa setorial. 

A exemplo dessas limitações pode-se afirmar que não foi realizado o tratamento 

aprofundado das informações sobre a arquitetura das construções oficiais e militares de 

Florianópolis e de Porto Alegre; sobre a relação dessas informações com os movimentos e ou 

valores artísticos que interferiram ou fizeram contribuições à formação da cultura e do patrimônio 

cultural local; sobre a dimensão institucional e processual da política pública de turismo no 

âmbito de atuação dessas cidades; sobre os resultados econômicos que atualmente são gerados 

pelo turismo cultural para essas cidades e o quanto poderiam crescer, com uma adequação das 

políticas públicas à promoção mais eficiente dessa atividade; sobre as sugestões de ações em 

novas propostas de políticas públicas para o turismo cultural; e sobre as características do meio 

ecológico dessas cidades, com uma delimitação mais contundente das contribuições que o 

patrimônio natural poderia dar à conformação da paisagem cultural e ao fomento do turismo 

cultural, visto que Florianópolis faz parte do Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina.    

Assim, a realização dessa pesquisa, enquadrada na Linha de Pesquisa de Planejamento e 

Gestão dos Espaços para o Turismo (Linha de pesquisa I), utilizou o método qualitativo – com 

enfoque sistêmico – e a metodologia de estudo de caso, com o auxílio das técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental, para coleta e análise dos dados. 

O método qualitativo, de acordo com Marconi e Lakatos (2004, p. 269) “[...] preocupa-se 

em analisar e interpretar os aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano”.  

Uma postura mais conclusiva acerca da definição do método qualitativo é dada por 

Richardson (1999, p. 79-80), quando diz que “[...] a abordagem qualitativa [...] justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” e que  
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[...] em geral, as investigações que se voltam para uma análise qualitativa têm como 
objetivo situações complexas ou estritamente particulares. Os estudos que empregam 
uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 
determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do indivíduo. 

 

Em razão desta pesquisa ter como foco de estudo o fenômeno turístico, que como afirma 

Dencker (1998, p. 27-28) “[...] não se constitui em um corpo de conhecimentos independente, 

com dinâmica própria [...]”, esta necessita de “[...] um trabalho de natureza multi ou 

interdisciplinar [...]”, ou seja, “[...] que emprega métodos e conceitos da maioria das ciências 

sociais já consolidadas”. 

Dessa forma, esta pesquisa utilizou como base de seu referencial teórico o enfoque 

sistêmico, que para Triviños (1987, p. 81) “[...] parte da idéia de que existem numerosas relações 

no interior do objeto que se estuda, mas que este também está ligado ao meio externo”. Mais 

detalhadamente, Demo (1995, p. 204), acrescenta que   

 

[...] de um lado, temos, então, o contorno geral do todo; de outro lado, temos a 
possibilidade de redução da complexidade do todo ao nível explicativo da estrutura, que 
repetiria dentro de si o retrato em miniatura do todo, dando ao mesmo tempo, a razão por 
que o todo se mantém. Toda estrutura seria, assim, também sistêmica, porque se define 
como complexidade menor em que os elementos constituintes apresentam inter-relação. 

 

A importância de apropriação deste enfoque para a análise do espaço em que se consolida a 

atividade turística, confirma-se quando Santos (1997, p. 16) pondera que  

 

[...] se os elementos do espaço são sistemas (tanto quanto o espaço), eles são também 
verdadeiras estruturas. Nesse caso, o espaço é um sistema complexo, um sistema de 
estruturas, submetido em sua evolução à evolução das suas próprias estruturas, 
submetido em sua evolução à evolução das suas próprias estruturas. 

 

O autor salienta ainda que, “[...] cada estrutura evolui quando o espaço total evolui e que a 

evolução de cada estrutura em particular afeta a da totalidade” (Ibid., p. 16). 

Já a metodologia de estudo de caso, de acordo com Triviños (1987, p. 133-134), é definida 

como “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente”, 

ficando determinado que suas características se dão por duas circunstâncias: “[...] a natureza e a 
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abrangência da unidade [...] [e] pelos suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho 

ao investigador”. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa caracterizou-se como descritiva – procurando “[...] 

descrever fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis” – como e explicativa – 

identificando “[...] os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos” –, 

pois procurou descrever a situação da política pública ou de planos turísticos equivalentes, que 

estivessem voltados ao planejamento e fomento do turismo cultural, bem como compreender se a 

política pública constitui um fator determinante para o desenvolvimento do turismo cultural 

(DENCKER, 1998, p. 124-125). 

A coleta dos dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa em questão, recorreu à 

técnica de pesquisa bibliográfica, que para Dencker (1998, p. 125), é considerada fonte 

secundária, ou seja,  é “[...] desenvolvida a partir do material já elaborado” e da pesquisa 

documental, caracterizada pela mesma autora “[...] por utilizar material que ainda não recebeu 

tratamento analítico ou que pode ser reelaborado”.  

Apesar desta pesquisa ser prioritariamente pautada pelo método qualitativo, não foram 

descartados dados, informações e análises que tomassem como base o método quantitativo e que 

confirmassem ou fossem imprescindíveis às análises do objeto desse estudo, tais como Censos 

Demográficos, Anuários Estatísticos da Embratur entre outros. Isto porque, como informa 

Triviños (1987, p.129) “[...] os significados, a interpretação, surgem da percepção do fenômeno 

visto num contexto”. 

A análise e interpretação dos dados e informações obtidas através do emprego das 

técnicas de pesquisa supracitadas, foi realizada utilizando-se a análise documental, que é 

conceituada por Richardson (1999, p. 228-233) “[...] como a observação que tem como objeto 

não os fenômenos sociais, quando e como se produzem, mas as manifestações que registram estes 

fenômenos e as idéias elaboradas a partir deles [...]” e “[...] consiste basicamente na codificação, 

categorização e quantificação da informação [...]” apresentada em diferentes fontes, como 

jornais, revistas, documentos fotográficos, elementos iconográficos, obras científicas e técnicas 

entre outras. 

O uso dessas metodologias, técnicas e instrumentos, de forma agregada, portanto, 

possibilitou que a realidade e o objeto estudado tivessem suas características mapeadas, para que 
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se procedesse à análise das informações obtidas, a resolução dos problemas dessa pesquisa e ao 

conseqüente atendimento dos objetivos estabelecidos. 

 O primeiro capítulo dessa dissertação contém informações necessárias à compreensão do 

processo de desenvolvimento espaço-temporal das cidades de Florianópolis e Porto Alegre e à 

identificação de suas peculiaridades e singularidades ambientais, culturais e sociais, que serviram 

de base às análises das políticas públicas de turismo e também justificaram a sua importância. 

 No segundo capítulo, o leitor poderá verificar a identificação, a caracterização 

arquitetônica e a caracterização do contexto em que foi erigido o patrimônio arquitetônico oficial  

que compõem o patrimônio cultural dessas cidades, já que estes constituem o foco de atuação do 

objeto de estudo dessa pesquisa. 

 O terceiro capítulo contempla a discussão teórica acerca das temáticas de cultura, 

patrimônio cultural e turismo cultural, com a respectiva identificação de suas inter-relações e 

interdependências, especialmente no que tange ao fomento do turismo cultural, sob uma 

perspectiva sustentável, nas cidades de Florianópolis e Porto Alegre. 

 Por fim, no quarto capítulo, o leitor encontrará o relato dos instrumentos políticos, 

constitucionais, dos diplomas legais e de planos turísticos que eqüivalem-se às políticas públicas 

de turismo e que, direta ou indiretamente mencionem o desenvolvimento do turismo cultural, 

vigentes nas cidades de Florianópolis e de Porto Alegre, bem como suas respectivas análises e a 

discussão acerca da responsabilidade das instituições públicas pela elaboração de políticas 

públicas, que promovam o incentivo à valorização da cultura e do patrimônio cultural enquanto 

atrativo turístico e que promovam, por meio dessas políticas, o desenvolvimento equilibrado do 

turismo cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

2 OBETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

 Reconhecer os edifícios oficiais e as construções militares que compõem o patrimônio 

arquitetônico de Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), que são explorados pelo turismo cultural 

e analisar de que forma as políticas públicas podem conferir-lhes a característica de um atrativo 

cultural reconhecido e freqüentado, de forma sustentável. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

��Identificar os edifícios oficiais e as construções militares que compõe o patrimônio cultural, 

de Florianópolis (SC)  e Porto Alegre (RS); 

��Descrever as políticas públicas de turismo cultural existentes em Florianópolis e Porto 

Alegre, ou plano turístico equivalente; 

�� Verificar como a aplicação das políticas públicas de turismo cultural ou plano equivalente, 

pode incentivar a geração de impactos positivos, que contribuam com o desenvolvimento do 

turismo cultural e do turismo sustentável;  

�� Comparar as políticas públicas de turismo cultural ou planos equivalentes existentes em 

Florianópolis (SC)  e Porto Alegre (RS), apontando as deficiências, as possíveis melhorias ou 

complementaridade existente entre estas.  

 

 

 

 

 

 

 



 30

3 CONTEXTUALIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE FLORIANÓPOLIS E 

PORTO ALEGRE 
 

  Antes de uma descrição mais detalhada da formação geo-histórica dos espaços urbanos de 

Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), cabe uma caracterização prévia desses espaços que 

foram pesquisados, para que desde já estabeleçam-se relações entre o referencial teórico estudado 

e os resultados obtidos. 

 As localidades que serão investigadas nessa pesquisa e portanto utilizadas no estudo de 

campo, estão localizadas na região sul brasileira, que possui uma área de 576.300,80 Km² - 

correspondente à 6,77% do território nacional e se constitui dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (ALMANAQUE ABRIL, 2003).  

Mapa 01: Localização dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005. 
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Mapa 02: Divisão política da região sul do Brasil e localização das cidades de Florianópolis e 

Porto Alegre. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002, p. 10. 
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A região sul do Brasil tem seu relevo composto, no litoral, pelas planícies litorâneas, que 

são sucedidas, em direção à oeste, pelo Planalto Sul-Riograndense, pelas Planícies Interiores, 

pelas Depressões Gaúcha, pelos Patamares da Bacia do Paraná, pelas Serras do Leste 

Catarinense, pela Serra do Mar e pelo Planalto Paranaense, às quais se seguem o Planalto da 

Bacia do Paraná, e o Planalto das Araucárias (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2002).  

Sobre tais unidades geomorfológicas, estão predominantemente presentes os biomas de 

Floresta Atlântica, Floresta de Araucária e de Campos Sulinos, que se constituem 

respectivamente de formações vegetais de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, 

Floresta Subtropical de Galeria e Estepes. A estes componentes naturais, por sua vez, agregam-se 

os recursos hídricos presentes na Bacia do rio da Prata e em suas sub-bacias hidrográficas 

(ALMANAQUE ABRIL, 2003; INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2005).  

 Nessa região predomina o clima subtropical, caracterizado pelas mais baixas temperaturas 

do inverno brasileiro – que propiciam a ocorrência de geada e neve – apesar de haver incidência 

do clima tropical, no norte do Paraná (ALMANAQUE ABRIL, 2003). 

 A partir desse breve apontamento acerca das características do ambiente natural da 

referida região, pode-se imaginar a diversidade de singularidades surgidas da associação, 

interdependência e auto-organização equilibrada dos componentes desse ambiente, bem como a 

excepcionalidade das paisagens que o constituem.  

 Nestas paisagens, além das formas do ambiente natural, encontram-se representadas 

também as formas do ambiente social, do ambiente econômico e do ambiente cultural, que 

consequentemente congregam as referências das estruturas, dos processos e das funções 

responsáveis por sua criação e pela vida que as anima.  

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2000 (2002), 

essa região possui uma população de aproximadamente 25.107.620 habitantes, sendo que 80,90% 

destes vivem em cidades. Além disso, a participação dos setores econômicos na produção de 

riquezas é liderada pelos serviços, seguida da indústria (especialmente metalúrgica, 

automobilística, têxtil e alimentícia) e da agropecuária (corresponde a 14,40% das riquezas 

produzidas e ao segundo maior percentual brasileiro), que juntos detém 17,57% da participação 

do produto interno bruto (PIB) brasileiro.   
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As cidades de Florianópolis e Porto Alegre, que correspondem respectivamente às capitais 

dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e comporão os espaços sobre o qual incidirão 

as análises desta pesquisa, desenvolveram-se em duas partes do território com características 

geográficas distintas, mas a partir de processos de colonização semelhantes, como poderá ser 

observado posteriormente. 

   

 

3.1 Florianópolis: caracterização espaço-temporal  
 

O município de Florianópolis é a capital do Estado de Santa Catarina, situa-se na região 

sul do Brasil, localizada entre os paralelos de 27º50’ latitude sul e os meridianos de 48º25’ de 

longitude oeste  e possui uma área total de 448,6 Km���composta pelos territórios insular – Ilha de 

Santa Catarina, com 424,4 Km� de comprimento e 54,18 Km� de largura – e continental – área de 

12,1 Km�� – que dividem-se por um estreito canal. Sua geologia constitui-se de terrenos 

cristalinos (formam as partes mais elevadas da ilha, com destaque para a cadeia central e os 

pontos rochosos) e de terrenos sedimentares de formação recente (formam as partes baixas, na 

qual estão localizadas as dunas, restingas e manguezais) (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS, 2005a). 

Com maior detalhamento, Peluso Júnior (1981) descreve que a cidade de Florianópolis 

apresenta em seu relevo terraços (que tem altitude predominante de 25 metros, porém alcançando 

os 30 metros nas proximidades da ponte Hercílio Luz e os 102 metros na área continental, 

paralela à baía sul da Ilha de Santa Catarina), formados pela ação do mar e que a partir de um 

processo de erosão, originaram pequenos vales de vertentes normalmente agregados à largos 

patamares.  

A composição do relevo ainda se caracteriza pela formação de pequenas planícies 

intercaladas entre morros e nos baixos vales dos rios, por cristas montanhosas (variam de 400 a 

500 metros) e no leste pela predominância da unidade de serras (caracterizadas pela formação 

sub-paralela, com ocorrência de pontas e promontórios). Além disso, o litoral recortado e 

composto de várias praias, pontas, lagoas, promontórios e ilhas (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE FLORIANÓPOLIS, 2005a). 

 


