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RESUMO 
 

A presente dissertação identifica o patrimônio arquitetônico e suas possibilidades 
pedagógicas para fomentar o desenvolvimento local em Canoinhas SC, configu-
rando-se com um estudo de desenvolvimento regional. Com isso, a questão prin-
cipal é: qual a relação entre o processo de identificação do patrimônio arquitetô-
nico do município de Canoinhas, seu uso pedagógico e a consolidação de sua 
identidade territorial visando o desenvolvimento regional? A finalidade da busca 
dessa resposta é apresentar as múltiplas determinações econômicas e sociais 
responsáveis para realizar a prospecção parcial do patrimônio arquitetônico de 
Canoinhas e convertê-lo em um recurso pedagógico para a consolidação da 
identidade territorial e fomento do desenvolvimento regional. Para tanto, traba-
lha-se, como referencial fundamental teórico, os conceitos de território, identi-
dade e desenvolvimento. Embasado em estruturas e processos antigos, em 
combinações naturais, econômicas e sociais, que são compostas por elementos 
endógenos e exógenos, gerou-se uma estrutura técnico-produtiva apoiada em 
forças de produção e relações sociais ligadas ao extrativismo da erva mate e da 
madeira. Essa estrutura, entre outras, foi responsável direta pelo espraiamento, 
na paisagem urbana no município de Canoinhas, do patrimônio arquitetônico de 
edificações em madeira.  No arrolamento das edificações estudadas, constatou-
se elementos do processo de desenvolvimento histórico do território, sobretudo, 
nas suas técnicas de construção e nas aparências físico-culturais. Por fim, apon-
tou-se, em regime de perscrutação, uma rota pedagógica para fins de fomento 
identitário e de desenvolvimento local e regional. 
 

Palavras-chave: Patrimônio arquitetônico; Desenvolvimento territorial e regional; 
Arquitetura de madeira; Região do Contestado; Canoinhas 

. 



ABSTRACT 
 

This dissertation identifies the architectural patrimony and its pedagogical possi-
bilities to foster local development in Canoinhas SC, is configured with a regional 
development study. With this, the main question is: what is the relation between 
the process of identification of the architectural heritage of the municipality of 
Canoinhas, its pedagogical use and the consolidation of its territorial identity aim-
ing at regional development? The purpose of the search for this answer is to pre-
sent the multiple economic and social determinations responsible for realizing the 
partial prospection of the architectural heritage of Canoinhas and to convert it into 
a pedagogical resource for the consolidation of territorial identity and the promo-
tion of regional development. In order to do so, the concepts of territory, identity 
and development are worked as a fundamental theoretical reference. Embedded 
in old structures and processes, in natural, economic and social combinations, 
which are composed of endogenous and exogenous elements, a technical-pro-
ductive structure based on production forces and social relations linked to extrac-
tivism of mate and wood. This structure, among others, was directly responsible 
for the spreading, in the urban landscape in the municipality of Canoinhas, of the 
architectural heritage of buildings in madeira. In the survey of the buildings stud-
ied, elements of the process of historical development of the territory were veri-
fied, especially in their construction techniques and physical-cultural appear-
ances. Finally, a pedagogical route for the purposes of promoting identity and 
local and regional development was pointed out as a search. 

 
Keywords: Architectural patrimony; Territorial and regional development; Wood 
architecture; Contestant Region; Canoinhas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida acerca 

da valorização do patrimônio cultural e de seu uso pedagógico como estratégia 

para o desenvolvimento de uma determinada região. O objeto de estudo está 

circunscrito ao patrimônio arquitetônico do município de Canoinhas, cuja identi-

ficação e valorização poderá fomentar a organização de um roteiro pedagógico, 

destinado ao uso pelos alunos da rede escolar do município, estimulando assim 

a formação de conhecimento sobre a própria história e a região. Esse processo 

está diretamente ligado à construção de um sentimento de pertencimento dos 

cidadãos para com o seu lugar, sua história, seus símbolos e sua cultura, pro-

movendo o fortalecimento da identidade territorial, ação necessária para fomen-

tar processos de desenvolvimento em uma determinada região. 

O município de Canoinhas está situado no estado de Santa Catarina (Fi-

gura 01), possui uma área territorial de 1.140,394 Km2 e constitui a região do 

Planalto Norte Catarinense1, com uma população, segundo o censo realizado 

em 2010, de 54.319 (IBGE, 2018). 

A região foi habitada pelos indígenas dos grupos Xoklengs e Kaingangs. 

Em 1728, com a abertura Estrada das Tropas2, ampliou-se a ocupação e o po-

voamento, bem como os conflitos interétnicos com tropeiros e, mais tarde, com 

os imigrantes assentados na região. 

A partir do século XIX, a economia da região constituiu-se baseada no extra-

tivismo, principalmente na exploração da erva-mate e, mais tarde, da madeira. 

Os fazendeiros e proprietários dos grandes latifúndios exploravam essas rique-

zas e detinham o poder político local. Com a Lei das Terras3, em 1850, no Brasil, 

os fazendeiros proprietários proibiram o acesso dos caboclos4 aos ervais nativos 

                                                 
1 O Planalto Norte Catarinense possui uma área territorial de 11.041,365 km², representando 

11,58% da área territorial do estado de Santa Catarina, e é constituído por 13 (treze) municípios, 
a seguir enumerados, em ordem alfabética: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, 
Ireneópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, 
São Bento do Sul, Três Barras (IBGE, 2018). 
2  Estrada de Tropas: caminho que interligava os Estados do Rio Grande do sul e São Paulo, 

transportando produtos e animais para comercialização, até o início do século XIX 
3 No Brasil, a Lei de Terras (lei nº 601 de 18 de setembro de 1850), especifica para a questão 

fundiária, nela era estabelecida a compra como a única forma de acesso à terra. 
4 Assim como Machado e Tomporoski, utilizo o termo caboclo, empregado pelos habitantes do 

planalto, ou seja, o habitante pobre do meio rural. Embora não haja uma conotação étnica nesta 
palavra, frequentemente o caboclo era mestiço, muitas vezes negro. Mas, a característica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
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de suas propriedades, restringindo a coleta da erva-mate, produto importante 

para a subsistência da população pobre da região, aumentando assim a tensão 

social. 

 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Canoinhas 

  

Fonte: IBGE. Elaboração: Roberto Cesar Cunha 

 

A exploração capitalista das terras e a decorrente prática de inúmeras injus-

tiças contra a população local, contribuiu para a deflagração da Guerra do Con-

testado (1912-1916), um dos maiores movimentos sociais da história brasileira. 

A construção de um processo de esquecimento e silenciamento do movimento 

do Contestado por parte das classes dominantes e do Estado catarinense, entre 

outras consequências perniciosas para a região, promoveu a fragilização dos 

laços de pertencimento, afetou a memória social, promovendo um desconheci-

mento marcante de sua própria história e de sua região. 

                                                 
principal desta palavra é que distingue uma condição social e cultural, ou seja, são caboclos os 
homens e mulheres pobres, pequenos lavradores e posseiros, agregados ou peões que vivem 
em economia de subsistência e são devotos de são João Maria. Desta forma, havia também 
brancos caboclos, alemães e polacos acaboclados (MACHADO, 2004); (TOMPOROSKI, 2013). 
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Esse processo estendeu-se pelas décadas subsequentes até a atualidade, 

impactando sobre a memória da região e ao seu patrimônio cultural. Houve um 

esquecimento da história das populações indígenas da região, da Guerra do 

Contestado, da luta dos caboclos. Mas, por extensão, também pouco se fez no 

sentido da preservação da memória de outros eventos históricos, como a che-

gada dos imigrantes ou o domínio econômico, político e fundiário das empresas 

estrangeiras do setor madeireiro e ferroviário, que atuaram na região durante 

décadas. 

Houve um esquecimento sistemático. Esse processo impactou sobre a pre-

servação da memória, a produção do conhecimento histórico e, também, sobre 

valorização do patrimônio cultural, tanto em seus elementos tangíveis quanto 

intangíveis. Em âmbito governamental, a região do Planalto Norte Catarinense e 

em especial o município de Canoinhas padece com a ausência de políticas sis-

temáticas de identificação, valorização e preservação patrimonial. Como conse-

quência, a população do município muitas vezes não se reconhece em seu pa-

trimônio cultural. Se, por um lado, o patrimônio imaterial (manifestações popula-

res, cultos, tradições, etc.) é transmitido intergeracionalmente pela oralidade, ga-

rantindo de certa forma sua transmissão, reconhecimento e preservação, por 

outro lado, o patrimônio arquitetônico (construções), está exposto à degradação 

natural causada pelo tempo e, muitas vezes, pela falta de manutenção, que pro-

move seu desaparecimento contínuo, caso não seja protegido. 

Além disso, o patrimônio arquitetônico necessita de identificação e difusão 

das informações sobre sua origem, técnicas de construção, história de ocupação, 

etc. Do contrário, a maior parte dos cidadãos não terá conhecimento da impor-

tância daquela edificação para a cidade, para a região e para sua própria história. 

A valorização do patrimônio arquitetônico de um determinado município repre-

senta uma ferramenta importante no processo de construção de um sentimento 

de pertencimento, o qual, por sua vez, possui relação com o fortalecimento de 

uma identidade territorial e com os processos de desenvolvimento. 

O inventariamento de edificações significativas para a história do municí-

pio de Canoinhas, com o respectivo levantamento de todas as informações rela-

cionadas permitiu a composição de um banco de dados de um grupo pré-definido 

de edificações. Esse grupo, com cerca de dez edificações, pode ser tomado em 
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conjunto, compondo uma espécie de roteiro pedagógico. O roteiro apresenta pa-

radas em cada um dos bens arquitetônicos identificados, com a apresentação 

das informações sobre o referido bem por um coordenador, um guia, para o 

grupo. O público-alvo será formado por estudantes da rede escolar municipal de 

Canoinhas. O conhecimento produzido poderá fomentar sua manutenção ou a 

instauração de projetos semelhantes, visando o fortalecimento da identidade ter-

ritorial. 

A identidade de um território é um instrumento importante para o desenvolvi-

mento regional, pois é ela que diferencia os agrupamentos populacionais e está 

diretamente relacionada à população e ao meio físico através das relações soci-

ais, econômicas, culturais e históricas da comunidade. Nessa direção, patrimô-

nio cultural é de grande relevância para a formação de uma identidade territorial 

ao reunir elementos semelhantes e interesses em comum. Sua difusão entre os 

cidadãos, em especial a geração mais jovem, por meio de seu uso pedagógico, 

poderá fomentar a consolidação de uma identidade no município de Canoinhas 

e, assim, fomentar os processos de desenvolvimento regional, tão almejados. 

A partir das considerações apresentadas anteriormente, constitui-se a se-

guinte questão-problema: Qual a relação entre o processo de identificação do 

patrimônio arquitetônico do município de Canoinhas, seu uso pedagógico e a 

consolidação de sua identidade territorial visando o desenvolvimento regional? 

A partir dessa questão-problema surgem outras indagações: (1) como evoluiu o 

conceito de patrimônio no mundo e qual a sua relação com a identidade Territo-

rial? (2) quais os elementos norteadores da identidade do município de Canoi-

nhas e sua relação com o patrimônio arquitetônico e com o desenvolvimento 

regional? (3) de que maneira o patrimônio arquitetônico pode ser empregado 

com a ferramenta pedagógica e como se dá a relação com a identidade territorial? 

A região do Planalto Norte Catarinense e, em especial, o município de 

Canoinhas, em decorrência de seu processo histórico marcado, principalmente, 

pela deflagração de uma das maiores guerras civis da história brasileira, apre-

senta muitas permanências. Entre elas, pode-se destacar a ausência de um sen-

timento de pertencimento entre os cidadãos, bem como uma identidade territorial 

fragilizada e que demanda consolidação. 
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Nessa direção, a presente pesquisa produziu conhecimento sobre este 

problema, bem buscou estratégias de superação do mesmo. O inventariamento, 

a valorização e o uso pedagógico do patrimônio cultural, em especial do patri-

mônio arquitetônico, torna-se um recurso específico de grande importância, ao 

fomentar, por meio da organização de um roteiro pedagógico, a difusão das in-

formações sobre a história e a região em que os cidadãos estão inseridos. Assim, 

com o fortalecimento dos laços identitários, as futuras gerações estabelecerão 

uma relação em que se reconheçam em sua própria história e no seu próprio 

município. 

Algumas instituições e autores têm estudado rotas culturais como instru-

mento de trocas humanas com os símbolos materiais de uma identidade territo-

rial, neste sentido podemos destacar IPHAN, (2011), ICOMOS (2008). Deve-se 

destacar também as contribuições de Hallal e Muller (2017), Alberton et.al (2014) 

e Millan (2007) que abordam a aplicação de rotas culturais em atividades peda-

gógicas com alunos de escolas, universidades e membros da sociedade, onde 

os resultados obtidos se relacionam a práticas de educação patrimonial, a po-

tencialização do aprendizado, formação da identidade e ações que fomentem a 

preservação do patrimônio histórico cultural e o desenvolvimento regional. 

Esses trabalhos oferecem engenhosos elementos que contribuem para a 

compreensão dos múltiplos determinantes que caracterizam a formação do pa-

trimônio arquitetônico. Sem embargo dessa bibliografia citada, buscou-se, a fim 

de se aproximar sucessivamente da realidade, as interações das múltiplas de-

terminações na formação econômica e social, do processo histórico, das combi-

nações geográficas. Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi realizar a 

prospecção parcial do patrimônio arquitetônico do município de Canoinhas e 

convertê-lo em um recurso pedagógico para a consolidação da identidade terri-

torial e fomento do desenvolvimento regional. 

Por conseguinte, emergem os seguintes objetivos específicos: i) identifi-

car como evoluiu o conceito de patrimônio no mundo e no Brasil e também a 

identidade territorial; ii) verificar quais as combinações geográficas, econômicas 

e sociais que foram responsáveis para a formação da identidade do município 
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de Canoinhas e sua relação com o patrimônio arquitetônico; iii) inventariar o pa-

trimônio arquitetônico e estabelecer possibilidades de ser empregado com a fer-

ramenta pedagógica na busca de um desenvolvimento regional mais equilibrado. 

Assim, esta estratégia possui grande potencial para fomentar a consoli-

dação de uma identidade territorial, fortalecendo os laços que unem os cidadãos 

canoinhenses, reconstruindo um passado comum e propondo a composição de 

estratégias de desenvolvimento regional a partir desses novos elementos. Assim, 

esta pesquisa se justifica e apresenta caráter inovador, pois não há estudos que 

abordem esta temática na região sob enfoque, além de ser uma estratégia para 

fomentar o desenvolvimento do município de Canoinhas e de outros municípios 

e região. 

Dessa maneira, com o problema geral, o estado da arte e os objetivos 

ostentados, a corrente filosófica fundamental dessa pesquisa foi o materialismo 

histórico5 com o método de análise dialético6, devido principalmente a partir de 

uma visão de processo histórico7. A relevância dessa escolha apresenta-se na 

                                                 
5  O materialismo histórico é uma interpelação metodológica ao estudo da sociedade, da 

economia e da história foi elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels. Este método procura as 
causas de desenvolvimentos e mudanças na sociedade humana nos meios que os seres 
humanos produzem coletivamente as necessidades da vida. As classes sociais, as suas relações 
e estruturas políticas se tornariam essenciais em sua atividade econômica.  Este método defende 
que que a evolução histórica das sociedades antigas até o modelo atual se dá pelo confronto 
entre diferentes classes sociais derivado da exploração do homem pelo homem e também serve 
para esclarecer as relações entre os diferentes sujeitos da sociedade. A mais, o materialismo 
histórico fundamenta-se de que os modos de produção são históricos e devem ser interpretados 
como maneira atual em que os homens se encontram em suas relações para desenvolver e dar 
continuidade a espécie humana (BOTTOMORE, 1998). 
6 Na concepção marxista, a dialética é uma ferramenta utilizada para compreender a história. Ela 

considera o movimento natural da história e não admite sua maneira estática e definitiva. Deste 
modo, a história torna-se transitória, e pode ser transformada pelas ações humanas. Por meio 
dessa relação dialética entre o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos, os seres humanos, 
a cultura e a sociedade criam o mundo, ao mesmo tempo que são modelados por ele. 
(BOTTOMORE, 1998). 
7  O concreto do pensamento é o resultado de sínteses e não como ponto de partida de um 

processo. A história do presente e a história do futuro não são a meta da história passada. A 
história não explica nada, mas o que explica é a história dos homens em sociedade, por isso a 
visão de processo.  Em uma sociedade capitalista, por ela ser a mais desenvolvida e conter 
variadas formas de produção, que são mais elaboradas, elas nos permitem mostrar certas 
características de sociedades passadas, como resíduos e vestígios ainda presentes. Assim, o 
tempo é o das necessidades históricas e possibilidades efetivas (CUNHA, 2017). Para o autor, o 
materialismo-histórico-dialético, consiste numa análise da realidade muito mais complexa, que 
leva em consideração a história, as relações materiais e sociais, sejam elas de cunho estrutural 
ou conjuntural. Disso, a escolha desse método e dessa corrente filosófica decorre por conter 
ferramentas, entre outras, do tipo: (i) fatores físicos; (ii) de ordem física e de ordem biológica; (iii) 
mais ainda as combinações de ordens físicas, biológicas e humanas (CHOLLEY, 1964). Essas 
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possibilidade de, a partir da análise da gênese, da evolução e do desenvolvi-

mento histórico das categorias que se pode buscar uma possibilidade, principal-

mente, no que diz respeito ao comportamento, combinações que agem no pro-

cesso de formação de uma identidade territorial. 

Partindo dessa perspectiva, usaremos três grupos de assistências teóricas 

para responder o questionamento central e atingir os objetivos da pesquisa. O 

primeiro grupo parte como subsídio para entender o desenvolvimento do con-

ceito de patrimônio bem como entender o desenvolvimento e a institucionaliza-

ção tanto no mundo como no Brasil, entres outros autores figuram: Horta; Gun-

berg; Monteiro (1999); Primo (1999); Peixoto (2000); Kersten (2000); Canclini 

(2001); Luchiari (2005); Zanirato e Rodrigues (2006); Pellegrini (2007); Funari 

(2001; 2007); Costa (2012); Rocha (2012); Oliveira; Diniz; Waldner (2017). Fa-

zendo parte ainda desse grupo, então documentos e cartas oficiais de congres-

sos e reuniões, e órgãos e instituições nacionais e internacionais como: Brasil 

(1937); Carta de Veneza (1964); Unesco (1972); Declaração de Amsterdã (1975); 

Declaração do México (1985); Carta de Atenas (1933), Icomos (1987); (IPHAN, 

1971; 1970; 2014). 

O segundo aporte teórico parte do elemento primordial que é a identidade 

cultural de um povo, de uma população, sua formação e seu desenvolvimento. 

A noção de espaço geográfico e território. Pois, toda atividade humana se de-

senvolve em praticamente qualquer lugar do nosso planeta e possui uma dimen-

são espacial (CUNHA, 2015b). Nesse sentido, foram empregados os autores: 

Cholley (1964); Santos (1977 e 1985); Rafestin (1993); La Blache (2005); Pollice 

(2010); Cironi (2012); Dallabrida (2017). 

Alicerçado nessa base teórica conceitual, o terceiro grupo teórico diz res-

peito ao processo de ocupação e desenvolvimento da região do Vale do Contes-

tado e do município de Canoinhas e a formação do patrimônio arquitetônico. En-

tre muitos estão: Tomporoski e Machesan, (2016); Bartmann, (2009); (Tompo-

roski, 2012, 2015, 2016, 2018); Machado (2001; 2011); Milani (2013), Goulart 

Filho, (2009); Fraga (2006); Do Amaral Pereira, Gaio, Bauer (2003); Vallentini; 

                                                 
múltiplas determinações respondem, no espaço e tempo, a originalidade de um fato e/ou 
fenômeno. 
 



25 
 
 

Radin (2011); Tonon; Lima, 2016); Silva (2017); De Geroni 2018); Ludka, 2016); 

Thomé (2013); Malinovski (2006); Mafra, (2008); Maievski (2001). 

Para uma melhor organização do temário envolvido e com base nessa 

fundamentação teórica, usaram-se os seguintes métodos de pesquisa: qualita-

tiva e explicativa8. Lakatos & Marconi (2001) consideram que existem, basica-

mente, três tipos de pesquisa cujos objetivos são diferentes: pesquisa explora-

tória, descritiva e experimental. Segundo Triviños (1987), a abordagem de cunho 

qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a per-

cepção do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da descrição qualitativa pro-

cura captar não só a aparência do fenômeno como também suas essências, pro-

curando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as conse-

quências. Sendo assim, quanto a sua natureza, a pesquisa classifica-se como 

qualitativa, pois vai promover a análise qualitativa dos dados coletados ao longo 

do desenvolvimento do trabalho. 

Partindo dessa perspectiva, constituiu-se assim a pesquisa em quatro fa-

ses com os seguintes procedimentos de coleta de dados bibliográficos, docu-

mental. A primeira fase da pesquisa caracterizou-se pelo levantamento e seleção 

de informações em fontes bibliográficas: livros, periódicos, dissertações, teses, 

artigos de jornais, revistas, etc. Em seguida, a pesquisa passou à análise de 

fontes documentais em acervos de bancos de dados idôneos, públicos e parti-

culares, entre outros para identificar os elementos históricos, culturais e econô-

micos que correspondam ao tema geral, além da seleção prévia dos bens. Os 

dados também foram coletados da base de dados on line do Ministério da Cultura, 

IPHAN, UNESCO, Secretaria de cultura estadual e municipal, Conselho de Ar-

quitetura, universidades, entre outros. 

                                                 
8 Segundo Gil (2008, p. 26) “pode-se determinar pesquisa como o processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 
respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. A partir dessa 
conceituação, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo que, utilizando a 
metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade 
social”. O método de pesquisa explicativo tem como objetivo geral identificar os elementos 
determinantes que contribuem para a ocorrência dos fenômenos/fatos. Essa variedade de 
método de pesquisa é o que mais se aproxima do conhecimento da realidade, porque explica a 
razão das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo, já que o risco de cometer erros 
aumenta consideravelmente. 
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Na terceira e última fase foi realizada mediante inventariamento de um 

conjunto pré-definido de bens que compõem o patrimônio arquitetônico do mu-

nicípio de Canoinhas. O critério usado para escolha das dez casas de madeiras 

foi a catalogação feita pelo IPHAN entre 2007 e 2008 e por serem localizadas no 

centro da cidade de Canoinhas. Por fim, foi realizada a organização e a escrita 

final de explanação da dissertação. Contou com figuras ilustrativas e mapas te-

máticos, confeccionados em softwares como ArcGIS, autocad, e corel draw. 

Além de gráficos e tabelas elaboradas no Microsoft Excel. Ainda, as fotos das 

edificações foram tiradas pela autora em janeiro de 2019 e a redação final feita 

entre janeiro e fevereiro de 2019. 

Dessa feita, a presente dissertação está dividida em três capítulos além 

dessa introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo, está debatido 

como evoluiu os conceitos de patrimônio cultural no mundo e no Brasil.  Além do 

mais, foram salientadas abordagens sobre identidade territorial e o uso de bens 

culturais como símbolos sobre a ótica de práticas de proteção e conscientização 

dos bens culturais voltadas para a educação patrimonial e ao turismo cultural. 

Também, foram levantados questionamentos sobre a utilização de recursos exó-

genos e endógenos de desenvolvimento regional em um território. 

No segundo capítulo, está exposto um panorama do processo de ocupa-

ção e formação da identidade de Canoinhas. Foram levantados elementos do 

processo histórico como: a ocupação do território pelos imigrantes europeus; as 

características fisiografias da área; a formação social e econômica da região, 

uma vez que, era baseada numa estrutura produtiva capitaneada pelo extrati-

vismo da madeira e da erva mate; a concessão de terras para a Lumber e a 

deflagração da Guerra do Contestado. 

O terceiro capítulo, foram levantados dados técnicos e estéticos sobre as 

características históricas da arquitetura em madeira da região, muito marcante 

na paisagem urbana. Assim, foram identificadas dez edificações na malha cen-

tral do município9, que caracterizaram símbolos imóveis da identidade. Foram 

                                                 
9  A escolha dessas edificações se deu pelo critério de catalogação do IPHAN (2007; 2008). 

Porém, sabe-se que o patrimônio arquitetônico possui um recorte de classe. Os bens imóveis 
inventariados pertencem ou pertenciam às classes dominantes e não as classes subalternas. 
Isso não significa dizer que houve negligencia para com ás últimas. Mas, apenas uma escolha 
metodológica. 
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feitas também abordagens sobre rotas culturais como ferramentas para promo-

ver e salvaguardar o patrimônio bem como a utilização destas edificações para 

composição de uma rota para fins pedagógicos.
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2. CAPÍTULO I – PATRIMÔNIO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO REGI-
ONAL 

O embasamento teórico da presente pesquisa demandou a seleção, aná-

lise e operacionalização de algumas categorias, consideradas de fundamental 

importância para o desenvolvimento do trabalho. Essas categorias sustentam o 

estudo sobre patrimônio arquitetônico, seu uso pedagógico para fortalecimento 

da identidade territorial e as consequências para o processo de desenvolvimento 

regional. 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL 

2.1.1 Patrimônio Cultural no Mundo 

A palavra patrimônio é derivada do latim “patrimonium” para se referir à 

“propriedade herdada do pai ou dos antepassados. Os alemães usam 

Denkmalpflege, “o cuidado dos monumentos, daquilo que nos faz pensar” 

enquanto o inglês adotou heritage. Pelo processo de generalização passou a ser 

usado também como referência aos monumentos herdados das gerações 

anteriores. Ao lado destes termos subjetivos e afetivos, que ligam as pessoas 

aos seus precursores, encontra-se uma definição econômica e jurídica, a 

propriedade cultural, que implica um laço menos pessoal entre o monumento e 

a sociedade, de tal forma que pode ser considerada uma “propriedade” (FUNARI, 

2001). 

A partir da na idade média (séculos VI –XV), com a difusão do cristianismo 

e predomínio da Igreja católica, acrescentou-se ao patrimônio o caráter religioso, 

elevando-se os valores sociais compartilhados a sentimentos religiosos, a uma 

exuberância de formas materiais e espirituais. O culto aos santos e a valorização 

das relíquias, deram às pessoas comuns um sentimento de patrimônio muito 

próprio, valorizando tanto os lugares e objetos como os rituais coletivos. A reação 

da elite veio com a monumentalização da igreja católica e a criação das catedrais, 

elitizou o conceito, e estas passaram a dominar as paisagens do mundo físico e 

espiritual. (FUNARI, 2006). 

Conforme assinala Peixoto (2000), no final do século XVIII, com o 

Iluminismo, configurou-se novas formas de concepções e novos modos de 

transmissão do patrimônio, capazes de instituir as bases de definição de um 
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patrimônio comum da humanidade. Segundo Zanirato e Ribeiro (2006) um dos 

maiores obstáculos desta época foi lutar contra um passado que era transmitido 

naturalmente como tradição e visto como autoridade. A partir de então, 

implementaram-se as primeiras ações políticas para a conservação dos bens 

que denotassem a grandeza do poder de uma nação que os portava. 

Somente no século XX, os entendimentos de cultura e história tiveram 

modificações que repercutiram na compreensão dos bens considerados 

patrimônios. Constatou-se o entendimento de história centrado no interesse 

antropológico no homem e em sua existência, buscando contemplar todos os 

agentes sociais e todos os campos nos quais se expressa a atividade humana. 

Isso implicou na valorização dos aspectos nos quais se plasma a cultura de um 

povo. Como exemplo: as línguas; os instrumentos de comunicação; as relações 

sociais; os ritos; as cerimônias; os comportamentos coletivos; os sistemas de 

valores e crenças que passaram a ser vistos como referências culturais dos 

grupos humanos; signos que definem as culturas e que necessitavam 

salvaguarda (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006). 

Para Peixoto (2000), este movimento iniciou em 1931, com a “Conferência 

internacional para a conservação dos monumentos históricos”, reunindo países 

europeus, onde pela primeira vez constitui-se a ideia de um patrimônio 

internacional, estipulando as bases de uma solidariedade internacional nos 

planos jurídico e científico. Nessa conferência, foram discutidas questões 

referentes aos espaços contíguos aos monumentos, o domínio patrimonial, 

limitando-se aos edifícios individuais e aos critérios de monumentalidade. 

Esse evento realizado na cidade de Atenas na Grécia, pelo Escritório 

Internacional dos Museus e da Sociedade das Nações, recomendava que a 

utilização dos monumentos fosse capaz de assegurar-lhes a existência, 

destinando-os sempre as finalidades condizentes com o seu caráter histórico ou 

artístico. Primo (1999, p.83), comenta que: 

Apesar da diversidade dos casos específicos em que poderá 
haver uma solução para cada tipo, constatou-se que nos 
diferentes Estados representados predomina uma tendência 
geral para abandonar as restituições integrais e para evitar os 
riscos pelo estabelecimento da manutenção regular e 
permanente adequada à conservação dos edifícios. No caso de 
uma restauração ser indispensável, em consequência de 
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degradação ou destruição, é recomendado o respeito pela obra 
histórica e artística do passado, sem proscrever o estilo de 
nenhuma época. A Conferência recomenda que se mantenha a 
ocupação dos monumentos que assegura a continuidade da sua 
sobrevivência devendo, no entanto, ser utilizados de modo a que 
se respeite o seu teor histórico ou artístico. 

 

 Segundo Pellegrini (2007), em 1933, na Grécia foi formulada a Carta de 

Atenas, que constitui uma das mais importantes abordagens acerca da relação 

entre a preservação do patrimônio histórico e a crescente expansão das cidades, 

pois, insere a questão no âmbito do planejamento físico e territorial das áreas 

urbanas. Concebida durante a realização do IV Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM), a referida Carta pautou-se pela avaliação da 

experiência de trinta e três cidades dispersas no mundo e isso lhe deu um 

aspecto de sentido universal. 

A mesma autora revela que tal caráter se assentava no reconhecimento de 

que a combinação de fatores políticos, sociais e econômicos pudessem alterar 

os destinos das cidades. Mas, principalmente, na positividade da arquitetura e 

do urbanismo como fator de mudança, capaz de promover o reordenamento das 

cidades, a saúde física e mental do indivíduo e da coletividade que as habitavam. 

Deste modo, o documento apostava no exercício de quatro funções 

citadinas consideradas primordiais: (i) a habitação; (ii) o trabalho; (iii) a circulação 

e a (iv) recreação, separadas de acordo com as suas performances. Em face 

dos referidos pressupostos urbanísticos e construtivos, os congressistas 

sugeriam que os monumentos e os conjuntos urbanos fossem enfocados nas 

suas excepcionalidades como documentos ou testemunhos da história. Sendo 

assim, eles propunham que fossem salvaguardados apenas aqueles que 

constituíssem a expressão de uma cultura anterior correspondente ao interesse 

geral. 

Costa (2012) salienta que, apesar constituir o primeiro documento 

significativo que destaca a necessidade de salvar monumentos de sua 

destruição - elaborada no entre guerras, período de grande preocupação com os 

conflitos bélicos e com o rápido crescimento urbano - a Carta de Atenas 

apresenta um conceito de patrimônio extremamente restritivo e seletivo, pois 

trata o monumento isolado em prejuízo ao conjunto urbano. 
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A intensidade da II Guerra Mundial interrompeu as atividades internacionais, 

mas colocou em pauta no decorrer da década 1950 a problemática da 

restauração. Foram realizados dois congressos: um em Moscou, Antiga União 

Soviética (1958) e o outro em Santiago de Compostela, Espanha (1961). A partir 

de meados da década de 1960, novas convenções, compromissos, cartas e 

declarações resultaram na adoção de normas internacionais de proteção. Nessa 

direção, vale destacar a contribuição da Carta de Veneza (1964) e da Declaração 

de Amsterdã (1975) (PELEGRINI, 2007). 

Ainda Costa (2012), afirma que com o forte caráter nacionalista, sagrado, 

prestigioso e elitista relativo à posse do patrimônio, coroado na Carta de Atenas, 

as noções de monumento histórico e patrimônio histórico começaram a sofrer 

duras críticas. A partir da década de 1960, há um grande distanciamento entre 

as instituições de preservação e os sujeitos sociais e os habitantes, para as quais, 

teoricamente, suas atividades deveriam estar dirigidas. Nesse período, a busca 

de conceitos e de práticas de preservação se intensificam globalmente, 

favorecendo a patrimonialização e, assim, a difusão dos lugares do patrimônio. 

Entre estes movimentos podemos destacar a carta de Veneza, 

consequente do II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de 

Monumentos Históricos, em 1964. Entre outros elementos desse documento, 

destaca-se a ampliação do conceito de monumento, recomendando também a 

preservação das obras consideradas modestas que tivessem adquirido 

significação cultural ao longo do tempo, em seu primeiro Artigo assinala: 

O conceito de monumento histórico engloba, não só as 
criações arquitetônicas isoladamente, mas também os sítios, 
urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos 
de uma civilização particular, de uma fase significativa da 
evolução ou do progresso, ou algum acontecimento histórico. 
Este conceito é aplicável, quer às grandes criações, quer às 
realizações mais modestas que tenham adquirido significado 
cultural (VENEZA, 1964, p. 1-2). 
 

Outro documento a ser destacado é a Declaração de Amsterdã, que 

estendia a noção de patrimônio compreendida não somente nas construções 

isoladas, mas também nos conjuntos, bairros de cidades e aldeias que 

apresentassem interesse histórico e cultural. Também traz orientações no 

sentido de viabilizar a implantação de “políticas de conservação integrada”, 
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inaugurando uma nova abordagem em relação às questões da preservação. 

Na mesma, ainda se alberga a ideia de integração do patrimônio à vida social e 

confere-se obrigações ao poder público municipal a quem caberia promover a 

adaptação de medidas legislativas e administrativas referentes ao planejamento 

físico-territorial do patrimônio histórico local (AMSTERDÃ, 1975). 

Para Nigro (2001), a Convenção referente à proteção do patrimônio 

mundial cultural e natural adoptada pela UNESCO10 constitui o instrumento mais 

importante da conceptualização e criação de um patrimônio mundial. Em seu 

artigo primeiro a convenção define patrimônio cultural como: 

(i) os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas 
monumentais, objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, 
grutas e conjuntos de valor universal excepcional do ponto de 
vista da história, da arte ou da ciência; (ii) os conjuntos: grupos 
de construções isoladas ou reunidas, que, por sua arquitetura, 
unidade ou integração à paisagem, têm valor universal excepci-
onal do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; (iii) os 
sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da 
natureza, bem como áreas, que incluem os sítios arqueológicos, 
de valor universal excepcional do ponto de vista histórico, esté-
tico, etnológico ou antropológico (UNESCO, 1972, p. 02). 

A Conferência Geral da Unesco em 1972, também obriga os Estados sig-

natários ao compromisso com a proteção, no interior e no exterior das suas fron-

teiras, dos monumentos e sítios que possam ser vistos pela comunidade humana 

como testemunhos únicos da diversidade das criações da humanidade e como 

repositórios de um patrimônio comum. Os objetivos do documento visam conso-

lidar o conceito de patrimônio mundial, procurando defini-lo e preconizando o 

desenvolvimento de mecanismos que promovam a sua salvaguarda (PEIXOTO, 

2000). 

Canclini (2001) destaca que boa parte do que se considera cultura nacional 

é uma construção imaginária. Este discurso, transcrevendo sua realidade cultu-

ral e simbólica, contribui na formação do sentido nacional. Através do caráter de 

construção de textos e imagens informam sobre feitos significativos e sobre o 

                                                 
10 UNESCO é Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada 
logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, para contribuir para a paz e segurança no mundo, 
através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. A sede da Unesco fica em Paris, 
na França, e atua em 112 países. 
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modelo ideal da elaboração da nação, à medida que eles são partilhados e con-

tribuem para formar a concepção coletiva são constituídos como Patrimônio Cul-

tural (CANCLINI, 2001). 

Neste sentido, a Carta de Machu Picchu, além de esforçar-se para a atua-

lização dos principais eixos norteadores da Carta de Atenas (1933), também ad-

mitiu que a identidade de uma cidade não era determinada apenas por sua es-

trutura física, mas, também, por suas características sociológicas. Ademais, o 

documento propunha que se preservasse e conservasse não só o patrimônio 

histórico monumental, mas que se assumisse a defesa do patrimônio cultural. 

Além de conservar os valores de fundamental importância a personalidade co-

munal ou nacional e aqueles que têm um autêntico significado para a cultura em 

geral (PELEGRINI, 2007). 

A Declaração de Tlaxcala (1982), salientava a importância da preservação 

de pequenas aglomerações, que descansam modos de vida capazes de teste-

munhar sobre culturas diversas, reconhecidas como depositárias de relações 

comunitárias. Eram consideradas responsáveis pela manutenção e continuidade 

de traços comuns de identidade entre seus habitantes. 

 A Declaração do México (1985), explicitava que o patrimônio cultural de 

um povo compreendia as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores 

e sábios, assim como as criações anônimas surgidas da alma popular e o con-

junto de valores que dão sentido à vida. Nesses termos, afirmava a importância 

da preservação de obras materiais e não materiais que expressassem a criativi-

dade de um povo. 

A Carta de Washington (1986), remetia não apenas a preservação das ci-

dades de grande ou pequeno porte, dos centros históricos e dos seus respecti-

vos entornos naturais ou construídos, mas principalmente dos valores próprios 

das civilizações urbanas que o habitaram (ESTADOS UNIDOS, 1986). 

Nessa linha de argumentação, o Conselho Internacional dos Monumentos 

e dos Sítios (ICOMOS) 11considerou necessária a redação da "Carta Internacio-

                                                 
11  O ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, é uma organização não-

governamental mundial associada à UNESCO. Dedica-se a promover a teoria, a metodologia e 
a tecnologia aplicada à conservação, proteção e valorização dos monumentos, conjuntos e 
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nal para a Salvaguarda das Cidades Históricas", em 1987, que destaca a implan-

tação de programas de informação patrimonial entre as crianças em idade esco-

lar como método e instrumento de preservação: 

“[...] deve ser estabelecido um programa de informação, de 
modo a assegurar a participação e o envolvimento dos habitan-
tes, desde a idade escolar. Devem ser fomentadas as ações das 
associações de defesa do patrimônio e adoptadas medidas fi-
nanceiras tendentes a facilitar a conservação e o restauro dos 
edifícios” (ICOMOS, 1987, p. 02). 

  
A carta também enfatiza a importância da participação dos habitantes de 

uma cidade para articular formas de salvaguardar do patrimônio. Neste sentido 

o documento destaca que: 

A participação e o envolvimento dos habitantes das cidades são 
indispensáveis para levar a cabo a sua salvaguarda. Esta parti-
cipação deve ser sempre estimulada, pois permite uma maior 
consciencialização de todas as gerações. É preciso não esque-
cer que a salvaguarda dos conjuntos urbanos históricos inte-
ressa, primordialmente, aos seus habitantes (ICOMOS, 1987, p. 
02). 

 Segundo Peixoto (2000), a conceptualização de um patrimônio mundial, 

não trata apenas de alargar consideravelmente a noção de monumento, nem, de 

se limitar a fomentar um diálogo internacional. Mas sim, de promover o abandono 

da imagem de um patrimônio confundido com os valores de referência da leitura 

ocidental da História, em proveito de um inventário de variações de artefatos da 

humanidade no espaço e no tempo. Ademias, as novas finalidades da patrimo-

nialização não têm apenas uma existência formal limitada ao regime jurídico pro-

tetor de um patrimônio comum da humanidade. Não obstante de uma dimensão 

prática que conduz ao reconhecimento e respeito de subjetividades que, sendo 

interdependentes, configuram experiências sociais mais democráticas e eman-

cipadoras. 

2.1.2 Patrimônio Cultural no Brasil 

No Brasil, a noção de Patrimônio Cultural se fortaleceu com o propósito de 

criar o primeiro monumento histórico oficial brasileiro, a cidade mineira de Ouro 

Preto. Em 1933, mediante o Decreto n° 22.928, a cidade foi transformada em 

                                                 
sítios. Com sede em Paris e criado em 1965 como ONG, é fruto das recomendações oriundas 
da Carta de Veneza 
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monumento nacional. Os anteprojetos legais para a criação dessa memória na-

cional viriam com a Constituição Federal de 1934, onde foi aprovado o regula-

mento do Museu Histórico Nacional, organizando anexo a ele um serviço de pro-

teção aos monumentos históricos e obras de arte, cuja ação ficou restrita às ci-

dades históricas mineiras. A Constituição introduziu uma novidade jurídica, o 

abrandamento do direito de propriedade, quando revestida de função social. 

(KERSTEN, 1998). 

 O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual-

mente nomeado como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), foi criado em 1937, com a colaboração direta de profissionais de dife-

rentes áreas, motivados por distintas concepções políticas e teóricas. Mário de 

Andrade, fundador das políticas de preservação no Brasil, foi quem redigiu o 

anteprojeto. Rodrigo de Melo Franco de Andrade12, orientou a edição juntamente 

com o arquiteto e urbanista Lucio Costa13 para definir critérios para a criação do 

Decreto-lei no. 25/1937. 

A lei estabelece em seu artigo 1º 

[...] Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conserva-
ção seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão conside-
rados parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, 
depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro 
Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 
 § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e 
são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, 
bem como os sítios e paisagens que importe conservar e prote-
ger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natu-
reza ou agenciados pela indústria humana (BRASIL, 1937, p. 01). 
 

                                                 
12 Rodrigo Melo Franco de Andrade nasceu em 17 de agosto de 1898, em Belo Horizonte (MG), 

advogado. Em 1921, ele iniciou a atividade jornalística e 1936, Mario de Andrade, que propôs a 
criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan). Que indicou seu nome 
para a direção do Sphan. Ele assumiu a direção oficialmente em 1937 e durante 30 anos dedicou-
se à preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro (IPHAN,2014). 
13 Um pioneiro da arquitetura moderna brasileira, Lúcio Costa nasceu em Toulon, na França, em 

1902. Em 1917, já no Brasil, matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes e se gradua 
em arquitetura no ano de 1924. Em 1937, Costa é nomeado diretor da Divisão de Estudos 
e Tombamentos do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).  
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Esse decreto lei viabilizou os processos de tombamento no país, que é um 

ato administrativo realizado pelo poder público para preservar bens culturais ma-

teriais, móveis ou imóveis, isolados ou em conjunto, públicos ou privados. No 

Decreto-lei 25/37, tombar é o ato complexo final de um processo administrativo, 

que consiste em inscrever um bem material móvel ou imóvel, público ou privado, 

isolado ou considerado em conjunto, em livro próprio (sendo assim, destaca-se: 

Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
possuirá quatro Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as 
obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber: 
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 
as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etno-
gráfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 
2º do citado art. 1º. 
2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico 
e as obras de arte histórica; 
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, 
nacional ou estrangeira; 
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se inclu-
írem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 
§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 
§ 2º Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas 
alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão definidos e especifi-
cados no regulamento que for expedido para execução da pre-
sente lei (BRASIL, 1937, p. 02). 
 

Pellegrini (2007) destaca que estratégias de preservação no país, atendiam 

algumas das recomendações expressas nas Cartas de Atenas (1933) principal-

mente na relação com a valorização do monumento por meio da criação de áreas 

verdes e perspectivas que facilitassem sua apreciação. No entanto, foram orde-

nadas na época destruição de marcas do século XIX e a anulação completa dos 

arranjos urbanísticos originais, marcados por becos e vielas. 

Ainda assim, Pellegrini (2007) salienta que a imposição do Ato Institucional 

no. 5, em dezembro de 1968, alterou as relações entre o Estado e os produtores 

culturais. Inúmeras obras passaram a sofrer intervenções e proibições colocadas 

em prática por meio da ação censória do governo. Com isso, Rodrigo de Melo 

Franco de Andrade, afastou-se da direção do SPHAN e seu cargo foi assumido 

pelo arquiteto Renato Soeiro. O órgão sofreu nova reestruturação administrativa 

e passou a ser nomeado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), vinculado ao poder executivo, com maior autonomia administrativa, fi-

nanceira e técnica. 
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No ano de 1970, o encontro de governadores e prefeitos resultou na elabo-

ração do Compromisso de Brasília, documento inspirado na Carta de Veneza 

(1964), que  recomendava ações articuladas entre os poderes  visando: (i) o 

controle do comércio de obras de arte antiga; (ii) a locação de repartições públi-

cas em imóveis de valor histórico e artístico; (iii) a criação conjunta de cursos de 

formação de mão-de-obra especializada; (iv) o incentivo à produção artística e 

literária relacionada aos valores nacionais e regionais; (v) e a inclusão de maté-

rias relacionadas ao patrimônio nacional nos currículos do ensino primário, mé-

dio e superior (BRASIL,1970). 

No ano seguinte, com o Compromisso de Salvador, no qual foi ratificado as 

decisões tomadas e canalizou os debates em torno das possibilidades de articu-

lação entre a preservação patrimonial e o fomento turístico (BRASIL, 1971). 

 Na sequência, o Programa de Reconstrução das Cidades Históricas de 

1973, contou com recursos públicos e privados, voltado para o incremento do 

turismo e do comércio em áreas consideradas de tradição histórica e cultural, 

sobretudo no Nordeste. Foi o primeiro programa federal que investiu recursos 

para a recuperação do patrimônio cultural urbano. Implementado pelo Ministério 

do Planejamento, o programa visava o desenvolvimento econômico das cidades 

históricas interagindo com o desenvolvimento regional e o turismo cultural. Tinha 

em sua concepção, em seus critérios de análise e nos seus métodos de mensu-

ração de eficiência, uma mudança na maneira de abordar a degradação das ci-

dades históricas. Neste documento, a cidade era compreendida enquanto pro-

dutora de capital e bem de consumo e o patrimônio como fator de desenvolvi-

mento econômico por meio de seu aproveitamento pelo turismo (CORREA, 

2016). 

Houve modificações significativas na política preservacionista brasileira en-

tre 1979 e 1982, pois foram adotadas práticas de recuperação não circunscritas 

à arquitetura colonial barroca ou na preservação apenas de bens de pedra e cal.  

Reconheceu-se uma vasta gama de bens procedentes, sobretudo, do saber po-

pular e propôs-se uma concepção mais abrangente de patrimônio, assentada na 

diversidade cultural, étnica e religiosa do país. Com essa perspectiva, adotou-se 

procedimentos considerados adequados para a valorização do passado, promo-

vendo viagens e debates sobre a cultura e o patrimônio em distintas áreas do 
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país (PELLEGRINI, 2007). Com isso, foi aprovada a Lei no. 7.505 de 1986, que 

dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a ope-

rações de caráter cultural ou artístico (BRASIL, 1986). 

Por fim, a Constituição Federal de 1988 (CF-1988), reafirmou a ação em 

prol do patrimônio devia se desenvolver independentemente da ação de tomba-

mento, reiterando no artigo nº 215 da CF-1988 a proteção às manifestações po-

pulares indígenas e afro-brasileiras e quaisquer outros segmentos étnicos naci-

onais: 

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos cultu-
rais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incenti-
vará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
(EC no. 48/2005) 
§ 1o O Estado protegerá as manifestações das culturas popula-
res, indígenas e afro- -brasileiras, e das de outros grupos parti-
cipantes do processo civilizatório nacional. 
§ 2o A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 
alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 
§ 3o A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à inte-
gração das ações do poder público que conduzem à: 
I–defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II–pro-
dução, promoção e difusão de bens culturais; 
III–formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em 
suas múltiplas dimensões; 
 IV–democratização do acesso aos bens de cultura; 
V–valorização da diversidade étnica e regional (BRASIL,1988, 
p.126). 
 

 Para esta carta constitucional, a defesa do meio ambiente, da qualidade 

de vida nos centros urbanos e da pluralidade cultural representa avanços na luta 

em prol da cidadania e das políticas preservacionistas nos anos seguintes. 

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de 
colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um 
processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas 
de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os 
entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover 
o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais (BRASIL,1988, p.127). 

Funari (2006) enfatiza que os mecanismos de informação, inventário, re-

gistro e catalogação dos bens culturais constituem um passo importante para a 

preservação. Porém, estas estratégias necessitam do envolvimento da coletivi-
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dade e de identificação das comunidades locais com os bens acautelados. Se-

gundo Nigro (2011) a preservação do patrimônio, passa a ser vista como um 

direito social o que que os bens materiais sejam protegidos, garantindo referên-

cias que viabilizem o reconhecimento de um grupo social. Para tanto, é neces-

sário analisar os conceitos derivados do patrimônio cultural. 

2.1.3 Patrimônio Arquitetônico 

 A cultura é um fenômeno produzido pelo ser humano, deste modo consi-

dera-se arquitetura uma produção social e cultural. Assim, a arquitetura e a ci-

dade, se transformaram em uma ampliação do desejo da coletividade. Assu-

mindo um papel que contribui na formação da identidade de um território, na 

formação de grupos, de categorias sociais e no resgate da memória, desenca-

deando uma ligação entre o cidadão e suas raízes (OLIVEIRA, DINIZ E WAL-

DNER, 2017). 

 Um monumento é uma edificação ou sítio histórico de caráter exemplar, 

por seu significado na trajetória de vida de uma comunidade e por suas caracte-

rísticas peculiares de forma, estilo e função (HORTA, GUNBERG e MONTEIRO, 

1999). O patrimônio arquitetônico relaciona-se intimamente com o uso, caracte-

rística intrínseca dele, pois mantém uma relação complexa com suas finalidades 

estética e simbólica. Ademais, ele possui a capacidade de estimular a memória 

das pessoas historicamente vinculadas a ele, se tornando alvo de estratégias 

que visam a sua promoção e preservação (OLIVEIRA, DINIZ E WALDNER,2017). 

Para Camilo (2017), o patrimônio arquitetônico possui os elementos 

usado para o planejamento e ordenação da dinâmica de crescimento das cida-

des e como um dos itens estratégicos na afirmação de identidade de grupos 

sociais. Sendo assim, é importante a consciência de todos, pois trata-se de um 

fator de desenvolvimento para a sociedade, necessitando de uma gestão ade-

quada para que os espaços culturais sejam usados de maneira a beneficiar uma 

comunidade receptora. 

Para o autor, a arquitetura é patrimônio relacionado a um bem paterno 

valioso, que justifica sua herança e preservação, por nela estar incutida a me-

mória e a identidade de quem o deixa e de quem o herda. Da Silva (2000) des-

taca que o Patrimônio arquitetônico não deve ser entendido como os vestígios 
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concretos da história, pois todas as manifestações materiais de cultura criada 

pelo homem têm sua existência física num espaço e num determinado período 

de tempo. Ademais, existe uma escolha cultural subjacente à vontade de levar a 

herança do patrimônio cultural a gerações futuras e um sentimento de posse por 

parte de determinados grupos sociais ao legado que é herdado na coletividade 

Assim, Rocha (2012) completa que preservação do patrimônio cultural se 

torna fundamental para o desenvolvimento cultural de um povo, pois reflete em 

sua formação sociocultural.  Para mais, o patrimônio arquitetônico é o conjunto 

de bens materiais que contam a história de um povo e sua relação com o meio 

onde estão inseridos, sendo o legado herdado do passado e transmitido às no-

vas gerações. 

Para Pelegrini (2007), as políticas de preservação adotadas no Brasil 

atribuíram aos bens arquitetônicos valor de mercado colaborando com consumo 

cultural e a transformação da paisagem historicamente construída em “ruínas 

patrimoniais” de marketing citadino. Isso acarreta na exclusão da população 

residente e a adaptação desses espaços a novos usos, um fenômeno conhecido 

como gentrificação14, o que propiciou a consolidação ao espaço arquitetônico a 

superficialidade das restaurações. Pelegrini (2007) ainda destaca que este fato 

diminui do patrimônio edificado ao cenário da indústria cultural e sua lógica do 

entretenimento, dissociando toda a fruição dos bens culturais da memória social 

e histórica. 

Luchiari (2005) entende que o patrimônio arquitetônico tem atribuído às 

paisagens urbanas contemporâneas um novo sentido no campo do consumo 

cultural. Tornou-se um recurso revestido de valores mercadológicos, 

descompromissados com o passado e com o lugar, devido à uma tendência 

global que reflete a mundialização das relações, dos valores e das 

manifestações culturais. Essa apropriação, conforme Luchiari (2005), vem 

seguindo a conduta de transformação do patrimônio em mercadoria, assim como 

a sua refuncionalização vem servindo agora à ideologia do consumo e não mais 

                                                 
14 O termo gentrificação foi atribuído por Glass, (1964) que utilizou a expressão para descrever 

um processo iniciado em 1950 no centro de Londres, quando algumas áreas residenciais 
deterioradas, tradicionalmente ocupadas por operários, estavam sendo transformadas em áreas 
residenciais para grupos de status socioeconômico mais elevado. 
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às práticas culturais representativas do sentimento de pertencimento das 

culturas e populações locais. 

 As demandas de um mercado global, das ideologias do consumo e da 

indústria cultural banalizam as formas do patrimônio arquitetônico vêm revelando 

atualmente ser construído como memória. Assim, as formas encontram-se cada 

vez mais misturadas com os traços de diferentes culturas, revelando as 

identidades culturais do nosso tempo, onde o consumo estético das formas tem 

mais valor do que o seu uso social democrático (LUCHIARI, 2005). 

Coaduna-se com essa perspectiva a proposição de Oliveira, Diniz e Wal-

dner (2017), que ressaltam a necessidade de preservar o patrimônio arquitetô-

nico no Brasil com movimento de valorização da cultura Nacional e propõem a 

proteção desses bens, destacando o seu simbolismo materializado. Salientam, 

ainda, que as políticas de preservação do patrimônio podem ser identificadas 

com uma série de medidas composta de normas, suporte técnico e canais de 

participação da sociedade. Com isso, a valorização de políticas preventivas, 

compensatórias e de estímulo, bem como, a diversidade de alternativas de pro-

teção, podem construir de forma sistêmica e abrangente, adicionando ações de 

formação da consciência preservacionista a elas. 

Para Zanirato e Ribeiro (2006), a conservação do patrimônio cultural de-

manda políticas de valorização, mediante investimentos públicos, que não favo-

reçam a exploração mercadológica dos bens patrimoniais, mas sim, o seu usu-

fruto pela população contribuinte. A garantia dos usos sociais do patrimônio re-

quer gestão adequada dos bens, bem como a defesa e aplicação de políticas 

públicas adotadas por ações compartilhadas com a sociedade. Deste modo, os 

investimentos públicos com a educação patrimonial fortalecem o conhecimento 

da sociedade civil, permitindo assim que tratem de assuntos pertinentes ao pa-

trimônio com igualdade. 

Funari (2006) aponta então a importância de conciliar situações de ensino 

e aprendizagem com o a preservação do patrimônio cultural, daí a importância 

da educação patrimonial. 
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2.1.4 Educação Patrimonial 

  Uma das iniciativas mais difundidas para a promoção do patrimônio cul-

tural é a Educação Patrimonial. Este fato tem se manifestado em ações de en-

sino focadas nos bens culturais proporcionando à comunidade um contato maior 

com o patrimônio cultural da sua região. Ademais, essas ações pretendem levar 

os cidadãos a um processo de conhecimento e valorização do universo socio-

cultural da comunidade capacitando-os a utilizar os bens culturais de maneira 

correta (ROCHA 2012). 

Horta, Gunberg e Monteiro (1999) relacionam a educação patrimonial a um 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patri-

mônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual 

e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e mani-

festações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significa-

dos, o conceito busca o conhecimento, apropriação e valorização da herança 

cultural por crianças e adultos, através da geração e produção de conhecimentos. 

A educação patrimonial, segundo os mesmos autores, consiste em provocar si-

tuações de aprendizado sobre o processo cultural e seus produtos e manifesta-

ções, que despertem na comunidade o interesse em resolver questões significa-

tivas para sua própria vida, pessoal e coletiva 

Canclini (2001) enfatiza que estudos sobre as maneiras como se transmite 

o saber de cada sociedade através de escolas e museus revelam que diversos 

grupos se apropriam de forma desigual e diferente da herança cultural. Percebe-

se que, à medida que descemos na escala econômica e educacional, diminui-se 

a capacidade de apropriação do capital cultural transmitido por estas instituições. 

Dias e Soares (2008) ressaltam que é necessário possibilitar ações educa-

cionais que conscientizem a condição do cidadão na sociedade e consequente-

mente atribua o que deve ser eleito como patrimônio.  E que a inclusão na popu-

lação os cidadãos considerados excluídos dos processos produtivos e alijados 

do poder econômico. 

Nesse sentido, Freire (1996) defende práticas pedagógicas que não des-

valorizem os saberes culturais, ditos populares pois toda prática de ensino exige 
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conhecimento prévio, poder imaginativo anterior, trabalho passado. Para ele, o 

conhecimento se adquire da memória individual de cada membro da sociedade. 

Iphan (2014) salienta ainda que as políticas de preservação devem priorizar 

a construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo per-

manente entre os agentes institucionais e sociais e pela participação das comu-

nidades detentoras e produtoras das referências culturais. Ademais, as práticas 

educativas devem ser encaradas como recurso fundamental para a valorização 

da diversidade cultural e para o fortalecimento da identidade local, utilizando de 

estratégias e situações de aprendizagem construídas coletivamente. 

O Iphan (2014) evidencia, ainda, um desequilíbrio nos setores e grupos 

sociais envolvidos na definição dos critérios de seleção, na atribuição de valores 

e nas práticas de proteção dos bens e manifestações culturais acauteladas, cau-

sado pelo assimétrico e desigual processo de desenvolvimento socioeconômico. 

A propriedade rural e de agricultura intensiva cresce e as grandes concentrações 

metropolitanas estimulam o processo de especulação imobiliária. Este fato 

causa o desequilíbrio de representatividade em termos da origem étnica, social 

e cultural tornando fundamental conceber práticas educativas em sua dimensão 

política, a partir da percepção de que tanto a memória como o esquecimento são 

produtos sociais 

Canclini (2001) revela que os produtos gerados pelas classes populares 

são mais representativos para a história local e mais adequados as necessida-

des do grupo que o fabrica. No entanto, estes produtos culturais têm menos pos-

sibilidade de realizar operações indispensáveis que os acumulem historicamente 

e convertê-los numa base de saber objetivado a expandi-lo mediante educação 

institucional e prelecioná-los através de uma investigação e experimentação sis-

temática. 

 Neste sentido, Iphan (2014) ressalta que a função primordial da educação 

patrimonial mediar todo tipo de processo de patrimonialização, encaminhando 

demandas e intervindo em questões pontuais e estratégicas pautadas pelo res-

peito à diversidade sociocultural. 

Para Saballa (2007), a  proposta da Educação Patrimonial é promover a 

integração de diferentes grupos sociais que const ituem  uma 

comunidade, com o intuito de promover ações que possibilitem as diferentes 
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dificuldades em promover e estabelecer propostas em e ativação da memória. 

Estas propostas buscam a consciência das comunidades sobre a 

importância da geração, valorização e resguardo de patrimônios culturais. 

Assim, a Educação Patrimonial trabalha para que os sujeitos tomem 

contato com os patrimônios de suas localidades. Com isso,  assentar a 

possibilidade de bases sólidas a identidade cultural, com apropriação e 

valorização de heranças dos valores tangíveis e intangíveis, expressos em 

palavras, imagens, objetos, monumentos e sítios, ritos e celebrações, 

hábitos e atitudes (SABALLA, 2007). 

As práticas de preservação e a conservação dos patrimônios edificados são 

norteadas pelo entendimento do bem cultural por parte do seu público consumi-

dor, seja ele parte da comunidade ou um visitante temporário e as relações que 

possam surgir dessa interação. Assim, este entendimento pode ser suscitado a 

partir de ações de educação, pois o ato de preservar está relacionado à consci-

ência cultural do valor de algo (KANITZ, 2018). 

Os princípios básicos da educação patrimonial, alicerçam o binômio 

patrimônio e cidadania e proporcionam aos cidadões uma discussão sobre a 

importãncia do direito à memória. Dessa forma, será destianada aos sujeitos 

comuns chance de agir no esforço de destituir a "memória-poder" pela junção 

e socialização da memória coletiva, quando as lembranças dos 

acontecimentos e as experiências são compartilhadas, vivenciadas por 

grupos da sociedade (SABALLA, 2007). 

Segundo Saballa (2007), esta prática educacional permite aos 

indivíduos de uma sociedade  a realização da leitura do mundo em que vivem, 

percebendo-se como parte integrante de um grupo. A mais, ela concebe a estas 

pessoas o sentido da participação e integração pelo elaborado e projetado 

na colet ividade, pelo valor part i lhado, restabelecendo assim laços 

com o passado através de objetos pertencentes ao seu universo 

indentificando-se com sujeitos da História. Deste  modo, elegem os 

patrimônios que tenham sentido para o conjunto e buscam o reconhecimento 

coletivo similaridade. 
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 Neste sentido, desde a sua criação em 1937, o Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional (IPHAN) manifestou em documentos, iniciativas e pro-

jetos a importância da realização de ações educativas como estratégia de prote-

ção e preservação do patrimônio (IPHAN 2014). 

A educação patrimonial iniciou nos museus, nos anos de 1970 e intensifi-

caram em vários países suas ações educativas. Com dois focos gerais de ação: 

(i) educação da comunidade escolar e (ii) a educação da comunidade em geral.  

Destaca-se a educação da comunidade em geral, o turismo cultural como uma 

atividade educadora que colabora com desenvolvimento da consciência e das 

ações públicas para a preservação do patrimônio cultural (CERQUEIRA, 2005). 

  Desta maneira, Souza, Melo e Perinotto (2011) definem o turismo como 

uma ferramenta didática a ser utilizada com fins de facilitar o processo de apren-

dizagem, pois proporciona a troca de informações sobre o espaço visitado e os 

recursos locais vivenciados junto à natureza, ao campo, à área urbana, às áreas 

históricas. 

2.1.5 Turismo Cultural 

Brasil (2006) define turismo cultural como: “as atividades turísticas relacio-

nadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico 

e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 

e imateriais da cultura”. Esse mesmo documento salienta que a utilização turís-

tica dos bens culturais deduz sua valorização, promoção e a manutenção do seu 

processo de permanência no tempo como símbolos de memória e de identidade. 

Assim, é necessário espalhar o conhecimento sobre esses bens e facilitar seu 

acesso e usufruto a moradores e visitantes, além de reconhecer a importância 

da cultura na relação turista e comunidade local, apontando meios para que esta 

relação ocorra de forma harmônica e em benefício de ambos. 

Kanitz (2018) observa que o turismo cultural proporciona o conhecimento e 

a valorização de bens culturais, além de estimular ações de conservação, apro-

ximando a comunidade de seus lugares de memória e representações tradicio-

nais. O contato entre a cultura local e um grupo social diferente pode ampliar as 

manifestações de pertencimento e proporcionar desenvolvimento local. 
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No entanto, a valorização comercial do patrimônio, algumas vezes tem 

dado lugar a versões extremas de utilização turística dos recursos patrimoniais.  

Percebe-se que, não só os vestígios materiais das culturas passadas como tam-

bém culturas inteiras, são convertidas em espetáculos virtuais que vendem a 

ilusão do passado através de um modelo sem origem e realidade (SILVA 2000). 

Neste sentido, Funari (2006) constatou que esta valorização comercial do 

patrimônio transformou a paisagem historicamente construída em objetos de 

marketing urbano. Além do mais, a qualificação dos centros históricos foi con-

quistada às custas da restauração da fachada de monumentos, da impressão de 

conjuntos forjada pela demolição de prédios, pela criação de grandes espaços 

vazios ou verdes, utilização e mobiliário urbano padronizado e pelo emprego de 

cores e luzes contrastantes. 

Kanitz (2018) atribui este conflito ao turismo, pela sua responsabilidade na 

transformação do valor cultural em valor de mercado. Isso ocorre devido à pro-

posição de fruição apenas visual dos lugares, eliminando o sentido cotidiano de 

cultura, juntamente aos significados e às simbologias que representam aquilo 

que pertence ao universo maior e mais profundo do habitante. 

Percebe-se que o relacionamento entre patrimônio e turismo se consolidou 

necessitando de regras para a convivência entre ambos numa perspectiva de 

rentabilização econômica e de desenvolvimento social. Os recursos patrimoniais 

devem ser utilizados sobre uma ótica de desenvolvimento durável para que seus 

benefícios resultem na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, tanto da-

queles que o praticam como daqueles que o acolhem (SILVA, 2000). 

Kanitz (2018) destaca ainda que o turismo cultural, deve ser causado do 

sentimento de pertencimento de uma sociedade em relação ao seu patrimônio, 

estimulando a conservação dos símbolos de memória e identidade cultural. 

Deste modo, as ações de conscientização da população nas intervenções de 

conservação e preservação do patrimônio edificado são de suma importância, 

que podem ser suscitadas a partir da educação. 

Neste sentido, Souza Netto e Perinotto (2011) ressaltam o turismo pedagó-

gico como uma prática realizada por instituições de ensino, como uma ferra-

menta didática a ser utilizada com fins de facilitar o processo de aprendizagem. 
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Esta prática pretende reunir a atividade pedagógica, voltada para o desenvolvi-

mento cognitivo, social e afetivo e também à ludicidade, encontrada natural-

mente nos passeios. 

Ademais, observa-se que a educação patrimonial, por meio do turismo pe-

dagógico como instrumento no processo de ensino e aprendizagem, se torna 

mais ampla e dinâmica. Além de que contribuir para sensibilizar a população re-

sidente sobre a importância da preservação do seu patrimônio e também para a 

concepção de uma conduta consciente e ativa no desenvolvimento da sua cida-

dania, devido a importante expressão do patrimônio no enriquecimento de cul-

tura e da sua identidade. 

2.2 IDENTIDADE TERRITORIAL 

A ação do homem se exerce às expensas de associações pré-existentes 

que lhe opõem uma resistência desigual. Ele conseguiu transformar a seu favor 

uma grande parte do planeta Terra, isto é consequência de uma ofensiva, que 

desencadeou forças que estavam em suspensão. Para constituir gêneros de 

vida que o tornassem independente das chances cotidiana, o homem teve que 

destruir certas associações de seres vivos para formar outras. Teve que agrupar, 

por meio de elementos reunidos de diversos lados, sua clientela de animais e 

plantas, fazendo-se assim ao mesmo tempo modificador e criador, realizando 

simultaneamente os dois atos nos quais se resume a noção de vida (DE LA 

BLACHE, 2005). 

Existem várias formas de analisar o espaço, porém Santos (1985) 

propõe que estrutura, processo, função e forma, entrelaçados dialeticamente, 

sejam as categorias de análise do espaço geográfico15 e consequentemente, o 

território.  Essas categorias são interdependentes entre si, e uma análise de uma 

dela isoladas pode comprometer o concreto pensado, a realidade pode ser 

representada amputada. Assim, o processo considera um compêndio 

de engrenagens e ações, dados historicamente, que por sua hora, movimenta, 

de maneira contraditória, toda uma estrutura baseada em 

                                                 
15  Milton Santos define o espaço geográfico como um conjunto de sistemas de objetos e ações. 
Ou seja, elementos naturais e as ações humanas que manejam instrumentos para construir e 
transformar o meio, seja ele natural ou social. 
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elementos econômicas, sociais, políticas, naturais e jurídico-institucionais 

moldando-os de acordo com o tempo e o espaço. Ainda em Santos (1985), a 

forma é o aspecto visível e pode ser 

definida como as criações humanas, materiais ou não, que representam o lugar 

onde os objetos e ações se realizam. E função é a atividade desempenhada pelo 

objeto e ou ação criada, podendo mudar com o tempo, diz respeito às atividades 

da sociedade que permitem a existência e reprodução social. As formas e as 

funções assumem as características de cada grupo social. É uma concepção 

histórica e relacional de geografia e do espaço16. 

O conceito de território está ligado ao espaço, embora território e espaço 

não sejam sinônimos, eles possuem certas similaridades. São características 

materiais e imateriais de determinado território que dão identidade ao grupo 

social, sendo que o território depende fundamentalmente da relação de 

identidade que o grupo tem em relação a determinado espaço. Tais 

características materiais e imateriais envolvem diretamente um contexto 

histórico que pode inclusive ser recente, de modo que não se limita a um 

passado distante (CRIONI, 2012). 

Pollice (2010) entende território como a porção do espaço geográfico, onde 

uma comunidade se reconhece e se relaciona no seu agir individual ou coletivo, 

cujas especificidades são consequências do processo de interação entre esta 

comunidade e o espaço geográfico. 

A identidade territorial é o elemento que diferencia determinado agrupa-

mento populacional, sua identidade está diretamente ligada ao meio natural (fí-

                                                 
16 Santos (1977) afirma “Se abandonarmos o ponto de vista da sociedade em geral e abordarmos 
a questão sob o ângulo de determinações específicas que a tornam concreta, essas determina-
ções específicas se tornariam uma mera potência, uma simples vocação”. Segundo Espíndola; 
Cunha (2015, p. 233), esse método de abordagem “trata-se das totalidades históricas e que deve 
ser considerada como expressão socioespacial dos processos que se singularizam em função 
de determinadas combinações. Essas ampliam as possibilidades das análises, pois a realidade 
é fruto da relação dialética entre os aspectos naturais e humanos. Essas relações são estabele-
cidas em múltiplas escalas (mundial, nacional, regional e local), e permitem compreender um 
determinado objeto de estudo num universo mais amplo”. E isso, se aproxima das combinações 
geográficas que “podem ser divididas em três grandes categorias: as que resultam, unicamente, 
da convergência de fatores físicos; aquelas, já mais complexas, que são, a um tempo, de ordem 
física e de ordem biológica; as mais complicadas e, por isso mesmo, mais interessantes, que 
resultam da interferência conjunta dos elementos físicos, dos elementos biológicos e dos ele-
mentos humanos” (CHOLLEY, 1964, p. 140). 
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sico e biológico), à cultura, às relações sociais e econômicas. Ela resulta de pro-

cessos históricos e relacionais que envolvam os elementos. Deste modo, a iden-

tidade territorial gera e orienta os processos de territorialização, que reforçam o 

processo de intensificação entre comunidade e território, tornam-se referência 

para orientar o processo de desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA 2017). 

A identidade de um território afirma-se como construtora de um território. 

Esse pertencimento é reivindicado nas interações com a natureza, onde diferen-

ciações são preconcebidas na edificação de fronteiras sociais e simbólicas, for-

madas com base em relações histórico-culturais. Assim, a territorialidade é con-

dicionada por normas e valores culturais próprios, com seus próprios símbolos e 

significados que podem variar de uma sociedade para outra, no tempo e no es-

paço (DULLIUS, et al, 2008). 

Deste modo, a territorialidade adquire um valor particular, pois reflete a mul-

tidimensionalidade do território pelos membros de uma coletividade e pelas so-

ciedades em geral. Os homens vivem ao mesmo tempo, o processo territorial e 

o produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais pro-

dutivistas de poder, onde há a interação entre os agentes que procuram modificar 

tanto as relações com a natureza como as relações sociais (RAFESTIN,1993). 

As relações de pertencimento são mecanismos dos processos de 

identidade que situam a pessoa no espaço, assim como a memória situa no 

tempo: são as duas coordenadas que balizam a existência humana. A forma 

de relacionamento entre habitantes e visitantes com o bem cultural é  

diversa. A vida cultural pode ser entendida como uma forma de qualificação 

pelo sentido e, portanto, como raiz de interioridade e consciência 

(MENEZES, 2009). 

Nigro (2001) destaca que os conceitos de patrimônio e território oferecem 

correspondências muito fortes. (i)  possuem uma dupla natureza material e ideal, 

constituindo-se como referências geradoras de controle ideológico e político; (ii) 

exercem uma função mnemónica, além de inscreverem o tecido social dentro da 

continuidade histórica. Uma das características comuns mais importantes é que 

os dois só podem existir a partir de uma apropriação coletiva que lhes atribui 

significações e que é expressa no território. 
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Deste modo, deve-se considerar os elementos culturais mais importantes, 

percebidos além das expressões folclóricas, artesanais e organizacionais dos 

sujeitos para destacar a identidade de uma sociedade. Ademais, estes elemen-

tos devem expressar o reconhecimento de vida dos sujeitos e o significado delas 

para com estes sujeitos (MILANI, 2014). 

Santos (1994) destaca que com a globalização o território se formou a partir 

de lugares contíguos e lugares em rede, estas redes são comandadas pelo mer-

cado universal e os governos mundiais, constituindo o espaço de alguns, porém 

os lugares que constituem estas redes são os mesmos que formam o espaço de 

todos. Deste modo, o espaço geográfico deve ser compreendido como uma me-

diação entre o mundo e a sociedade nacional e local, e assumido como um con-

ceito indispensável para a compreensão do funcionamento do mundo presente.   

O fato de as comunicações terem se tornado mais fáceis e instantâneas, 

houve uma condensação do tempo e do espaço que promove uma imagem do 

mundo como lugar único. Isto não significa o apagar da História, mas o seu revi-

ver; cada vez mais aumentam-se as dúvidas a respeito do desenvolvimento de 

uma consciência crítica capaz de discutir e enfrentar os desafios que se colocam 

à humanidade. Subtende-se que existe uma identidade da espécie de carácter 

temporal e espacial. (PEIXOTO, 2000). 

Este fato exigiu a redefinição da nação, pois ela não se define somente 

como bens e tradições surgidos e mantidos em um território. O intercambio das 

informações são facilitados pelos meios de comunicação e a difusão da cultura 

vai além da comunidade local que as geram, tornando-se parte do patrimônio, 

no qual as populações trabalhem e lutem juntos pela nação (CANCLINI,2001). 

O patrimônio trata de um processo simbólico de legitimação social e cultural 

de determinados objetos, que conferem a um grupo o sentimento coletivo de 

identidade. Desta maneira, toda a construção patrimonial é uma representação 

simbólica de uma determinada identidade. Privilegia-se, neste sentido, os sím-

bolos para a transição cultural, pois os seres humanos mantêm através deles 

vínculos com o passado. É através da identidade passado-presente que deter-

minados grupos se diferenciam de outros grupos, afirmando a continuidade hu-

mana (SILVA, 2000). 
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2.3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 O desenvolvimento regional é um processo de mudanças sociais e eco-

nômicas em uma determinada região com referência os aspectos geográficos, 

administrativos e econômicos, físicos- naturais, culturais e políticos como res-

salta Dallabrida (2015). 

 A partir da década de 1960, o conceito de desenvolvimento assumiu uma 

importante abordagem na melhoria das condições de vida dos seres humanos. 

A dinâmica econômica de um espaço geográfico está ligada a fatores endógenos 

ou exógenos. Os fatores exógenos são externos ao espaço de referência, en-

quanto os fatores endógenos relacionam diretamente com as intervenções ad-

vindas pela base local (LIMA, 2017). 

Na literatura neomarshalliana que identificou os laços entre os atores soci-

ais como uma das razões para a formação dos sistemas produtivos locais. Deste 

modo, o desenvolvimento trata-se de um processo de mudança continuada situ-

ando história e territorialidade, integrado em dinâmicas globais, sustentado na 

potencialidade de recursos e ativos17 materiais e imateriais, genéricos e especí-

ficos existentes no território (DALLABRIDA, 2017). 

Neste sentido, os territórios oferecem recursos específicos que diversificam 

os espaços e estabilizam as localizações das atividades econômicas. Deste 

modo, os agentes e as políticas locais desempenham papel importante na cons-

tituição e gestão dos produtos específicos existentes no território. As perspecti-

vas econômicas estão relacionadas com a capacidade dos grupos em gerar pro-

cessos de ocorrência dos recursos (BENKO E PECQUEUR, 2001). 

Diante do exposto, o patrimônio cultural pode ser usado como um recurso 

endógeno e sustentável de desenvolvimento, pois se explorado de forma correta, 

ele enriquece as atividades econômicas e sociais de um determinado território. 

Ademais, o aproveitamento de qualquer potencial endógeno implica no esforço 

de participação da população, enquadrada num projeto de desenvolvimento com 

base nos recursos sociais, econômicos e culturais do território 

                                                 
17 Os ativos territoriais são fatores em atividade, já os recursos são fatores latentes, podendo-se 
transformar em ativos, ver Pecquer (2005). 
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Assim, trata-se também de um recurso sustentável de desenvolvimento, 

por assegurar as necessidades atuais sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras.  A mais, pela evolução da conceptualização de patrimônio cul-

tural até o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento regional e territo-

rial verdadeiro passa por elementos: naturais; ambientais, econômicos,  culturais 

e sociais.
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3 CAPÍTULO II – O TERRITÓRIO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE CA-
NOINHAS 

 No capítulo anterior, foram escrutinadas categorias elementares para o 

desenvolvimento da pesquisa que incluem a identidade territorial, desenvolvi-

mento regional e conceptualização do patrimônio cultural, bem como práticas 

adotadas para salvaguardar este patrimônio. Entende-se que o patrimônio cultu-

ral é um símbolo material ou imaterial importante para a formação da identidade 

de um território. Assim, neste capítulo, serão analisados alguns dos elementos 

presentes no processo histórico que configurou o município de Canoinhas e que 

são responsáveis pela sua formação socioeconômica, facilitando, deste modo, a 

identificação dos patrimônios que representem o território no tempo e no espaço. 

3.1 OCUPAÇÃO TERRITORIAL DE CANOINHAS 

O processo de ocupação e formação histórica influencia o desenvolvi-

mento de regiões, territórios ou países. Nesse sentido, cabe destacar a região 

em que está localizado o município de Canoinhas18, que faz parte do território 

do Contestado, palco do movimento sertanejo do Contestado (1912-1916). Esse 

território se estende pelas regiões norte e centro-oeste do Estado de Santa Ca-

tarina. 

Identifica-se uma ampla rede hidrográfica distribuída por todo território, 

que é singrado pelos rios Negro e Iguaçu. O Rio Negro tem extensão de 363 

quilômetros e recebe pela margem esquerda a contribuição de 22 afluentes den-

tre ele os Rios Canoinhas, Preto, São João e Negrinho. O Rio Iguaçu, com ex-

tensão de 158 quilômetros, corresponde ao limite entre os Estados de Paraná e 

Santa Catarina, com 12 afluentes, destacando-se os Rios Jangada, Timbó Paci-

ência e Espingarda. Essa área apresenta solos úmidos com elevada concentra-

ção de matéria orgânica19 e seu relevo se destaca pela existência de colinas 

                                                 
18 O município de Canoinhas está situado na microrregião geográfica que é estabelecida com as 
especificidades relacionadas à organização do espaço: a estrutura da produção primária (uso da 
terra, orientação da agricultura, grau de diversificação da produção, nível tecnológico, entre 
outros); a estrutura da produção industrial (valor da transformação industrial e pessoal ocupado); 
e a interação espacial (área de influência dos centros sub-regionais e centros de zona). Deste 
modo, a Microrregião de Canoinhas, estabelecida pelo IBGE, é composta pelos municípios de 
Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Santa Terezinha, Timbó Grande e 
Três Barras (Bartmann, 2009). 
19 Verifica-se a presença de solos dos tipos Glei Húmico e Glei pouco Húmico, ao longo dos rios 



54 
 
 

baixas em superfície regular. Na formação vegetal predominam: a Mata da Arau-

cária; a erva-mate; a imbuia; as canelas; a bracatinga; os camboatás; e os sas-

safrás (TOMPOROSKI e MACHESAN, 2016). 

Com essas combinações físicas e biológicas, Tomporoki (2018) destaca 

que o território do Contestado, onde se insere o município de Canoinhas, em 

seus primórdios, foi ocupado predominantemente por populações indígenas do 

grupo Xokleng, que não praticavam a agricultura, apenas a caça e a coleta como 

meio de sobrevivência e desfrutavam na floresta de araucária de seu melhor 

habitat. A mais, a região foi ocupada a partir de 1600, além das populações indí-

genas, também por caboclos, um grupo miscigenado, fruto da interação entre 

indígenas, negros e portugueses ligados à pequenas atividades pecuárias e agrí-

colas (MARCHESAN, 2013). 

Tomporoski; Marchesan (2016) afirmam que a partir do ano de 1728, ocor-

reu a abertura da Estrada de Tropas, caminho que interligava os estados do Rio 

Grande do Sul e São Paulo, propiciando o início do processo de povoamento da 

região. Essa estrada ficou ativa por quase duzentos anos, pela qual eram trans-

portados produtos e animais para serem comercializados principalmente na feira 

de Sorocaba, em São Paulo. Cabe destacar que os tropeiros necessitavam rea-

lizar paradas para descanso e alimentação. Esses locais transformaram-se ao 

longo do tempo em vilas e cidades. 

Em decorrência do Caminho de Tropas, durante as primeiras décadas do 

século XIX, e da ampliação do comércio de erva mate, as primeiras levas de 

imigrantes foram assentadas na região. No ano de 1829, ocorreu a instalação de 

uma colônia de imigrantes em Rio Negro, Paraná. Subsequentemente, sucessi-

vas levas de imigrantes se inseriram na região. Conforme Bartmann (2009), em 

1829 um grande número de germânicos chegou à região de Canoinhas proveni-

ente, principalmente de São Bento do Sul, Joinville, Corupá, Jaraguá do Sul e 

Blumenau, fugindo da epidemia de febre amarela que assolava estes municípios. 

A partir dos anos 1890, acentuou-se a chegada de imigrantes europeus, desta-

cando-se a nacionalidade alemã, polonesa e ucraniana (TOMPOROSKI, 2018). 

                                                 
Iguaçu. (TOMPOROSKI E MARCHESAN, 2016). 
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Esses imigrantes exploravam diversas áreas florestais, sobretudo no inte-

rior do Rio Grande do Sul (o Planalto Médio, o Alto Uruguai) e de Santa Catarina 

(como o vale do Rio do Peixe e o planalto de Canoinhas), além de colônias exis-

tentes em áreas de vegetação mista e em áreas florestais paranaenses, locali-

zadas no Primeiro (região de Curitiba) e Segundo Planaltos (região de Ponta 

Grossa). A exploração da madeira teve início por volta de 1820 e intensificou-se 

entre 1860-1880. Estes imigrantes derrubavam a mata da fachada atlântica e 

utilizavam para inúmeros fins como construção civil, naval, meios de locomoção, 

e exportação das toras através dos portos de São Francisco e Itajaí (IBGE, 1968) 

A chegada dos imigrantes e o acréscimo das atividades econômicas favo-

receu a formação de bairros rurais,20 onde um conjunto de famílias mantinha co-

nexão entre si, sendo que a proximidade das residências não era um fator im-

prescindível. Esse fato resumia o sentimento de pertencimento e união de pes-

soas em prol da coletividade, no qual se fortaleciam costumes que asseguravam 

relações solidárias entre os habitantes. Destacavam-se as práticas de trabalho 

relacionadas à roça cabocla, a criação comunal de animais e o pixurum21 (TOM-

POROSKI, 2016). 

As práticas religiosas também representavam elemento que definia a con-

figuração dos bairros rurais. Percebe-se esse fato com a devoção pelos monges 

João Maria e José Maria, que representavam práticas coletivas, enraizadas com 

o modo de vida dos habitantes da Microrregião de Canoinhas. Pode-se afirmar 

que as práticas administradas por eles, fomentavam a sociabilidade e a união 

daquela população (TOMPOROSKI, 2015). 

 Outra característica que Machado (2001) destaca em relação à formação 

daquele território é a presença do coronelismo. O coronelismo consistiu em uma 

prática político-social, do meio rural e das pequenas cidades do interior, que flo-

resceu durante a Primeira República (1889-1930), configurando uma forma de 

mandonismo a partir da qual a elite, encarnada emblematicamente pelo proprie-

tário rural, controla os meios de produção, detendo o poder econômico, social e 

                                                 
20 O conceito de bairro rural é minuciosamente analisado na obra MELLO E SOUZA, Antônio 
Cândido. Os Parceiros do Rio Bonito: estudos sobre o caipira paulista e a transformação dos 
seus meios de vida. São Paulo: Duas Cidades, 2001. 
21 Mobilização comunitária entre os lavradores, na época da colheita, envolvendo auxílio mútuo. 
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político local. Tal fenômeno era encabeçado por indivíduos que costumavam ser 

fazendeiros e proprietários de grandes latifúndios e que exerciam o poder político 

local. Eles contavam com aliados, pessoas que residiam no entorno da proprie-

dade, representados pelos peões. Esse fato permitia que o coronel exercesse 

funções de polícia, exacerbando ainda mais o domínio desse grupo sobre as 

terras. 

Cabe destacar ainda um elemento de ordem jurídica que contribuiu deci-

sivamente para a conformação da microrregião de Canoinhas: a aprovação da 

Lei de Terras, de 1850. A lei versava sobre as aquisições de terras devolutas por 

outro título que não fosse o de compra. Excetuaram-se as terras situadas nos 

limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as quais 

poderiam ser concedidas gratuitamente (BRASIL, 1850). A consequência direta 

da aprovação dessa nova legislação foi o impedimento de acesso à terra pelos 

não-brancos: ex-escravos, indígenas e caboclos, em detrimento da instalação 

de imigrantes europeus por meio da ação das companhias colonizadoras. Ao 

final e ao cabo, a Lei de Terras de 1850 legalizou o latifúndio e fomentou a cons-

tituição de uma estrutura agrária direcionada para a agroexportação, para a con-

centração fundiária que resulta extremamente excludente. 

Na microrregião de Canoinhas, a aprovação da lei resultou em uma 

grande transformação na relação entre coronéis e os caboclos. A lei surgiu para 

organizar a propriedade privada da terra no Brasil, o que acabou privilegiando 

os coronéis, que com o passar dos anos proibiram o acesso dos caboclos aos 

ervais nativos de suas propriedades, restringindo a coleta da erva-mate, que cor-

respondia a um recurso importante para subsistência e sobrevivência dos cabo-

clos. Esse processo aumentou significativamente a exclusão social e desenca-

deou um processo de agravamento da tensão social em toda aquela área. 

As riquezas naturais do território oportunizaram a geração de dois tipos 

de produto de base extrativista: a madeira serrada e a erva mate. Deste modo, 

a região atraiu indústrias contribuindo para a fixação dos imigrantes em grupos 

próximos as instalações fabris (MILANI, 2014). 

Somando-se a todos esses fatores, um novo elemento histórico importan-

tíssimo emergiu na região: a construção de uma ferrovia interligando os estados 

do Sul com o Sudeste do Brasil. Com este objetivo, o governo brasileiro assinou 
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com a Brazil Railway Company um contrato prevendo a ferrovia com pontos de 

partida e de chegada as cidades de Itararé em São Paulo e de Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul (TOMPOROSKI, 2016). 

A construção dessa ferrovia atraiu grande número de imigrantes para a 

região, assentaram-se, primeiramente, nos municípios de Rio Negro (PR) e 

União da Vitória (PR), com interesse preliminar no comércio ao longo da ferrovia. 

A mais, a madeireira Southern Brazil Lumber, construída em Três Barras22  pela 

mesma companhia que fomentou a instalação de imigrantes na região de Cano-

inhas (BARTMANN, 2009). 

A construção da ferrovia e o surgimento de sua subsidiária, a Lumber 

Company, foram eventos de grande importância para a região e serão analisa-

dos detidamente nas páginas que seguem. 

3.1.1 A ferrovia 

Com a busca incessante pela ocupação das fronteiras, com objetivo de 

transformar economias naturais em economias mercantis e a valorização do ca-

pital que explorava atividades agrárias voltadas para o mercado externo, o de-

creto nº 10.432, de 09 de novembro de 1889, concedeu ao político João Teixeira 

Soares o direito de construir uma ferrovia que partisse das margens do Rio Ita-

raré, na província de São Paulo, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Assim, 

o contrato garantia lucros sobre o capital e o direito de explorar as terras devo-

lutas nas margens da ferrovia por um prazo de cinquenta anos numa extensão 

de até trinta quilômetros de cada lado dos trilhos23 (FILHO, 2009). 

Desta forma, o tronco ferroviário (Figura 02) e seus ramais somavam um 

total de 1952 quilômetros, sendo o trecho de Itararé (SP) - Rio Uruguai o mais 

importante. Este trecho era dividido em duas sessões com 941 quilômetros de 

extensão ligando Itararé (SP) a Porto União (SC) e Porto União (SC) ao Rio Uru-

guai (RS). Com isso, as obras iniciaram em 15 de novembro de 1885, partindo 

                                                 
22 Três Barras foi município paranaense até o ano de 1917, quando pelo Acordo de Limites entre 
Paraná e Santa Catarina passou a compor este estado na condição de distrito de Canoinhas. 
23 Mais tarde, o decreto foi alterado e a área destinada à empresa construtora foi reduzida para 
quinze quilômetros, sendo que a média de ocupação das áreas marginais à linha tronco foi de 
nove quilômetros. 



58 
 
 

da cidade de Ponta Grossa, situada na província do Paraná, remetendo para as 

linhas norte e para a linha sul. 

 

Figura 2 - Ferrovias no Vale do Contestado 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Roberto César Cunha 

 

Em abril de 1904, a ferrovia chegou às margens do Rio Iguaçu, na divisa 

com Santa Catarina. Neste momento, estava em operação todo o trecho entre o 

Rio Uruguai e Santa Maria (RS), faltando concluir apenas o trecho catarinense 

entre os rios Iguaçu e Uruguai. Dessa maneira, o governo brasileiro deu o prazo 

para a conclusão do trecho até final do ano de 1910, por meio do Decreto nº 

6.533 de 1907, que também previa o povoamento das terras próximas à ferrovia 

e deveria ser executado por empresas, independentemente de qualquer inicia-

tiva do governo federal ou estadual. 

Conforme Fraga (2006), nesta mesma época o ministro da Viação e Obras 

públicas, Lauro Muller, articulou a vinda do empreendedor norte-americano Per-

cival Farquhar24, que se tornou proprietário de 57% da malha ferroviária brasi-

leira até a Primeira Guerra Mundial. Diante deste fato, em 1906, o empresário 

                                                 
24 “Nascido em York (Pensilvânia), em1864, Farquhar desceu no Rio de Janeiro (a capital sem 
porto nem docas, obras estas que seriam realizadas pelo industrial americano) em início de 1905. 
Fundou 38 empresas, uma gigantesca holding cujo eixo central era a Brazil Raylway Company. 
Construiu ferrovias, portos, docas, abatedouros e frigorífico. Comprou fazendas e engordava 
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fundou, na cidade de Miami, na Flórida, Estados Unidos da América (EUA), a 

Brazil Railway Company (BRC), encarregada de controlar suas aquisições ferro-

viárias brasileiras. 

O investimento feito por Farquhar garantia a ele duas grandes fontes de 

lucros e acúmulo de capital25: (i) a madeira (principalmente a araucária), para o 

corte e (ii) as terras disponíveis para colonização. Com isso, Farquhar formou 

nos EUA a Southern Brazil Lumber & Colonization Company e montou duas 

grandes serrarias em Santa Catarina, uma na localidade de Calmon e outra em 

Três Barras, próxima ao Rio Negro. Além disso, para promover a colonização 

das terras a empresa recebeu 569.057 hectares de terras (FILHO, 2009). O con-

trato para execução do trecho catarinense pela BRC foi assinado em 1909. As 

terras cortadas pela linha tronco eram cobertas de araucárias, imbuias, canelas 

pretas, cedros e cabriúvas. Deste modo, com o objetivo de extrair e comercializar 

a madeira de alto valor existente no local, foi instalada em Três Barras a empresa 

Southern Brazil Lumber and Colonization Company, em 1911, tornando-se a 

maior madeireira da América do Sul. 

 Em 1910, foi concluída a construção do trecho que rasgava o território 

catarinense, com trezentos e oitenta quilômetros, entre as cidades de União da 

Vitória, no Paraná e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Após sete anos foi 

finalizado e posto em funcionamento o ramal que ligava União da Vitória e a 

cidade portuária de São Francisco do Sul, em Santa Catarina que possibilitou a 

rápida vazão da produção de madeira e erva mate do planalto norte (TOMPO-

ROSKI, 2012). 

A Southern Brazil Lumber & Colonization Company ainda adquiriu 180 hec-

tares ao sul do Rio Negro e Iguaçu, próximo ao município de Canoinhas. A ma-

deireira estabeleceu diversos contratos com os fazendeiros, proprietário de ter-

ras, nos quais eles cediam à empresa os pinheiros araucária e as madeiras de 

                                                 
gado, adquiriu barcos de transporte, montou serrarias. Explorou erva mate. Ganhou a concessão 
dos bondes no Rio e em São Paulo. O fornecimento de gás, de eletricidade e a produção de 
energia da capital federal foram ramos do seu império. Toda a telefonia do Rio e da região norte 
do país foram concedidas às suas empresas”. (MILANI,2017, p.09). 
25 As concessões de serviços e de utilidades públicas como os transportes urbano, ferroviários e 
marítimos no Brasil já assumiram várias formas institucionalizada, porém na época os serviços 
eram concedidos a empresas privadas estrangeiras, com direito de capitulação e exceção 
(CUNHA, 2015). 
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lei existentes em suas terras, estes contratos foram intermediados por Afonso 

Camargo, vice-governador do Paraná. 

A empresa estabeleceu, também, um processo industrial mecanizado e de 

grande organização técnica para a extração da madeira. Inicialmente, o corte 

das toras na floresta era feito por trabalhadores que adentravam a mata. Poste-

riormente, eram ligadas a cabos de aço, erguidas por guinchos movidos a vapor 

comprimido e arrastadas até o leito dos ramais. No entanto, quando as madeiras 

eram arrastadas destruíam toda a vegetação de menor porte, incluindo a erva 

mate, elemento fundamental de sobrevivência para a população local. Após re-

movidas até o leito da ferrovia, eram levadas até a serraria situada na área cen-

tral da vila de Três Barras (naquela época pertencente ao Paraná), para serem 

beneficiadas, armazenada e levadas para comercialização pela linha férrea até 

os portos de São Francisco do Sul e Paranaguá (TOMPOROSKI, 2012). 

Por outro lado, essas terras eram ocupadas pelos caboclos, que explora-

vam racionalmente aquele território, criando relações sociais com seus pares. 

Porém, esse modo de vida foi rapidamente impactado pela ‘racionalidade’ do 

capital e a empresa estrangeira e desestabilizou a organização econômica e so-

ciocultural da população local. 

(Fraga, 2006) assinala que para colonizar as terras que tinha obtido, a 

Brazil Railway Company, em 1911, expulsou de seus domínios todas as pessoas 

que ocupavam as terras sem o título de propriedade. Além disso, tanto a atitude 

de concessão das terras à companhia pelo governo e a atitude por ela tomada 

de expulsar os posseiros contrariava a Lei das Terras.  A mais, em relação aos 

posseiros que se opunham ao despejo, a Brazil Railway enviava elementos de 

seu corpo de segurança, que contava com duzentos homens armados. 

Machado (2001), assinala que os fazendeiros e pequenos posseiros ins-

talados nesta faixa de terra sob o domínio da BRC antes da construção da es-

trada de ferro, lutaram para assegurar a posse das terras, enfrentando as forças 

do governo e da companhia. Assim a construção da ferrovia pela BRC e a con-

cessão das terras a ela pelo governo, propiciando a exploração da madeira e 

erva-mate, causou o desalojamento à força dos moradores da região durante 

vários anos 



61 
 
 

Outrossim, a instalação da madeireira pela BRC e a expulsão com força 

armada privada, que realizava o trabalho de retirada ou assassínio das famílias 

de posseiros que constituíam a população pobre da microrregião de Canoinhas, 

afetou a subsistência de milhares de caboclos. Os que permaneceram sofriam 

com o desaparecimento e a proibição da exploração das matas e ervais nativos 

existentes na região. 

Para mais, o programa de Farquhar, objetivava fixar descendentes euro-

peus na região sob enfoque. As atividades cafeeiras no centro-oeste do Brasil 

absorveram milhares de imigrantes com desejo de se tornarem proprietários de 

terras. Porém, na região a terra era inacessível devido ao sistema de colonato. 

Farquhar iniciou então a colonização com imigrantes poloneses, ucranianos e, 

mais tarde, em todo o vale do rio do Peixe, chegaram, principalmente, italianos 

e alemães (VALLENTINI E RADIN, 2011). 

Com o advento da Lumber Company na região de Três Barras, vastas 

áreas desmatadas foram loteadas e vendidas pela empresa a colonos do leste 

europeu, estabelecidos ali por ação do estado do Paraná com o intuito de povoar 

o território e obter controle efetivo sobre a região em disputa – contestada – com 

Santa Catarina. Esse processo aumentou exponencialmente o fluxo de imigran-

tes em toda aquela região. Dois grandes movimentos marcaram a imigração po-

lonesa para o Paraná, o primeiro no período entre 1890 e 1896, quando entraram 

no estado cerca de vinte e oito mil imigrantes, e o segundo no período entre 1907 

e 1914, com a chegada de outros vinte e sete mil poloneses. 

Considerando que as primeiras levas de imigrantes que chegaram à re-

gião – anteriores a 1900 – tenderam a se amalgamar à população local, muitos 

imigrantes e descendentes passaram a adotar o mesmo modo de vida da popu-

lação pobre nacional, num processo denominado de acaboclamento (MA-

CHADO, 2004, p. 336). 

A BRC teve participação em todo o processo de colonização do território 

do Contestado, com ações diretas ao criar colônias e também através de ações 

indiretas, com a execução de contratos com empresas particulares para assumi-

rem a colonização das terras. 
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Para Tomporoski (2012), a atuação da Lumber Company, no Planalto 

Norte Catarinense foi um fator decisivo para deflagração da Guerra do Contes-

tado (1912-1916), quando a população local reivindicou seus direitos e demons-

trou o motivo da sua luta que era contra os estrangeiros, o capital e as autorida-

des constituídas. 

A análise desse processo histórico permite compreender porque a micror-

região de Canoinhas é marcada por uma estrutura econômica e social baseada 

em uma intensa diversidade cultural, que, ao longo do tempo, permitiu a mescla 

de diferentes etnias fazendo parte da construção da identidade do território. 

Sendo assim, a população da região não possui um único aspecto cultural mar-

cante, mas diversos elementos, os quais perpassam distintos modos de viver. 

Na mesma direção, as características fisiográficas (relevo, vegetação, pedologia, 

clima) ajudaram a proporcionar atividades econômicas associadas, sobretudo, a 

exploração da madeira e o extrativismo da erva-mate. 

Contudo, um ingrediente fundamental para o desenvolvimento tanto terri-

torial com da formação da identidade da microrregião de Canoinhas, em grande 

medida como consequência dos processos anteriormente analisados, foi a 

Guerra do Contestado. Ocorrida entre 1912 e 1916, gestada por fatores sociais, 

políticos, religiosos, econômicos e culturais, teve como epicentro a região sob 

análise. O município de Canoinhas foi envolvido no conflito, principalmente em 

1914 e 1915, período marcado pela grande expansão rebelde do movimento 

sertanejo. 

Esse movimento relacionava-se ainda com: (i) a disputa pelos limites en-

tre os estados do Paraná e de Santa Catarina; (ii) causas religiosas como o mes-

sianismo e a presença de monges; (iii) a luta pelo projeto de desenvolvimento 

que seria implantado naquele território. O projeto republicano pretendia bran-

quear a população brasileira e reforçar a suposta “vocação nacional”, estimu-

lando o desenvolvimento de uma agricultura comercial, em latifúndios, direcio-

nada para a exportação. Desse modo, os não-brancos (indígenas, negros e ca-

boclos) e aqueles que mantinham um modo de vida alheio às imposições do 

capital, foram o alvo principal da violência do Estado brasileiro. Os caboclos es-

tiveram no centro desse processo. Não há dúvida quanto à importância desse 
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movimento e de seus desdobramentos para a formação de uma identidade regi-

onal em toda aquela área. 

3.2 A GUERRA DO CONTESTADO 

3.2.2 O Desenvolvimento da Guerra 

Entre os anos de 1912 a 1916, houve em Santa Catarina, na área que 

estava em litígio com o estado do Paraná (Figura 03), um dos fatos históricos 

mais dramáticos envolvendo a população rural brasileira, este episódio ficou co-

nhecido como a Guerra do Contestado. Inúmeras causas compuseram este con-

flito pois na região houve um movimento messiânico26 de grandes proporções 

além da disputa pela posse de terra, a concorrência econômica pela exploração 

de riquezas naturais e também a questão de limites interestaduais (FRAGA, 

2006). 

A Guerra do Contestado reuniu, no mesmo espaço geográfico, mais de 30 

mil pessoas que habitavam a região, desde fazendeiros em defesa a suas pro-

priedades, até posseiros tentando se manter em terras desocupadas. 

 

                                                 
26 Fraga (2006), assinala que na Região Sul existiu um peregrino, com cabelos e barbas longas, 
que desejava a solidão e o isolamento: São João Maria, visto como justo e severo consigo 
mesmo, repartindo com o próximo a sua fé. Sabe-se que ele era solteiro, eremita, de estrutura 
baixa e cor clara, fixando cruzes por onde passava para estimular o símbolo da fé cristã. Registra-
se o seu desaparecimento no início do século XX. Foi exaltado como mensageiro do bem e 
venerado santo pelos caboclos. Em 1912, apareceu Miguel Lucena e Boa Ventura (José Maria), 
se dizendo irmão de João Maria, um curandeiro, que conquistou seus primeiros seguidores em 
Campos Novos (SC), estabelecendo-se mais tarde na região de Thaquaruçu/SC, de onde José 
Maria foi expulso. O monge, então juntamente com seus seguidores, buscou refúgio nos Campos 
de Irani na Região de Palmas (PR) (MACHADO, 2001). 
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Figura 3 - Municípios do Contestado 

 
Fonte: IGBE. Elaboração: Roberto Cesar Cunha 

 

O movimento abrangeu uma área de 25 mil quilômetros quadrados, en-

volvendo um efetivo militar, vaqueanos27 e sertanejos28 (TONON; LIMA, 2016).  

Iniciou com a expulsão da região de Taquaruçu (SC) do monge José Maria e de 

seus seguidores, que se estabeleceram em Irani, nas terras pretendidas pelo 

estado do Paraná e por Santa Catarina. O Paraná entendeu este fato como uma 

manobra para ocupação do território pelo estado catarinense e determinou ao 

Regimento Militar de Segurança (Polícia Militar) que se deslocasse para a região 

a fim de controlar a situação. Assim, em 22 de outubro de 1912 iniciaram-se os 

conflitos armados que acarretaram na morte de José Maria (FRAGA, 2006). 

Santos (2010) destaca que após a morte de José Maria eclodiu a crença 

em sua ressurreição e os discípulos mais fiéis voltaram a reunir-se um ano de-

pois, aguardando o seu místico retorno e a instauração na terra de um reinado 

de paz, justiça e fraternidade. Ao contrário do desejado, a guerra transformou as 

                                                 
27 Combatente civil contratado pelas tropas legais para guiar e combater em apoio as tropas 
militares. Em sua maioria, os vaqueanos eram jagunços a serviço dos coronéis da região. Muitos 
vaqueanos eram contratados para garantir a segurança armada das fazendas dos coronéis para 
evitar a perda da posse e também os saques de cabeças de gado (SILVA, 2017). 
28  Fiéis seguidores de José Maria que se somaram à camponeses que ao perderem seus 
empregos nas construções da estrada de ferro, sofriam com a desapropriação de suas terras 
pela madeireira Southern Brazil Lumber and Colonization Company, pela construtora da estrada 
São Paulo-Rio Grande do Sul, a Brazil Railway Company (SILVA, 2017) 
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cidades em produtoras de rebeldes, que se multiplicaram em redutos fortemente 

articulados. Além do que, foi mobilizado para a guerra cerca de metade do efetivo 

do exército brasileiro, além de milícias estaduais e forças paranaenses com ar-

mamentos pesados. 

Tonon; Lima (2016) ressaltam que o combate ocorrido em Irani teve pou-

cos mortos, mas os sertanejos passaram a ser classificados pela elite nacional 

como “fanáticos” e “bandidos”. Após este combate, os sertanejos se estrutura-

ram em redutos, à procura de uma nova forma de vida. Assim, eles constituíram 

a Irmandade de Taraquaruçu, que viria a ser atacada em 29 de dezembro de 

1913 pelas forças catarinenses, tropas federais e vaqueanos. Esse ataque foi 

chefiado pelo então secretário geral do governo de Santa Catarina, o deputado 

Lebon Régis, porém as forças oficiais foram derrotadas pelos sertanejos. 

Em 9 de fevereiro de 1914, houve um segundo ataque ao reduto, ao con-

trário do primeiro, este ataque foi trágico para a população sertaneja, pois havia, 

sobretudo, mulheres e crianças visto que os homens tinham sido transferidos 

para o reduto de Caraguatá. Cerca de 700 homens do exército e vaqueanos 

ocuparam o reduto, destruindo a igreja e mais de 200 casas. O então reduto de 

Caraguatá foi atacado em 9 de março de 1914, a vitória foi dos sertanejos sobre 

o comando de Maria Rosa29. Ao final do mês o reduto foi esvaziado, pois o tifo 

estava aniquilando a população sertaneja. 

Tonon e Lima (2016) destacam a partir de então o movimento dos serta-

nejos estende sua área de atuação, criando novos redutos nas proximidades do 

município de Canoinhas, formando assim os redutos: Papudo; Aleixo; Pedra 

Branca; Bom Sossego; e Tavares. Ademais, o município de Canoinhas foi sede 

da campanha militar. 

O combate se intensificou no segundo semestre de 1914, pela iniciativa 

de uma ofensiva generalizada desenvolvida pelos sertanejos. Neste momento, 

os governos estaduais do Paraná e Santa Catarina solicitaram a intervenção do 

Governo Federal, pois os rebeldes recrutam parte da população do planalto para 

                                                 
29 Menina de 15 anos que passava horas até dias reclusa em seu quarto orando e recebendo 
mensagens dos monges. Possuíra o comando de fato e exercia forte influência sobre os caboclos, 
emanava ordens de quem seriam chefes, comandantes de brigas e reza, quem devia ser preso 
ou até mesmo fuzilado. Ela atuou na cidade santa de Caraguatá. 
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obrigatoriamente dirigir-se aos redutos e intensificam suas ações em direção a 

Canoinhas e às estações da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande (MA-

CHADO, 2011). 

Destaca-se nesta época, o combate ocorrido na estrada que ligava o mu-

nicípio de Rio Negro a Papanduva, em 06 de setembro de 1914, envolvendo as 

tropas militares do Paraná contra os sertanejos. Desta vez, os sertanejos se an-

teciparam realizando ataques violentos nos lugares que passavam. O Regimento 

de Segurança comandado pelo Major Benjamin Augusto Lage, segue de Itaiópo-

lis no sentido Papanduva para restabelecer a ordem e prover os limítrofes do 

estado do Paraná e dispersando os sertanejos (FRAGA 2006). 

O autor destaca ainda que o principal reduto dos sertanejos mudou para 

o Vale de Santa Maria, seguido por todos os demais redutos, ocasionando deste 

modo, uma superpopulação que acarretou problemas de abastecimento no local, 

que vitimaram – pela fome – diariamente, dezenas de pessoas e a perda da 

estratégia do movimento. Os sertanejos recuaram em 08 de fevereiro de 1915 

por pressão das forças militares, que contaram com o apoio da esfera federal e 

pela primeira vez na história militar do Brasil, uma força aérea motorizada foi 

empregada na repressão. 

O reduto do Timbó foi tomado no final de março de 1915, resultando na 

destruição de aproximadamente cinquenta casas dos sertanejos. A mais, no dia 

primeiro de abril do mesmo ano, o reduto de Caçador foi atacado pelas forças 

militares, tendo como consequência a destruição de 400 casas. O fim das lutas 

com os sertanejos aconteceu no dia 5 de março, marcado pelo incêndio de seis 

mil casas, fato este que acarretou a morte de seiscentos sertanejos, fora as mu-

lheres e crianças que não foram contabilizadas (FRAGA, 2006). 

No final do ano de 1915, o reduto de Santa Maria foi destruído por com-

pleto, resultando na morte de milhares de sertanejos e na dispersão dos sobre-

viventes pelas matas de araucária buscando por sobrevivência. Ao longo do ano 

de 1916, os contingentes do exército brasileiro foram reduzidos e os vaqueanos 

assumiram a função de “limpeza” da área, assassinando os sobreviventes e pos-

síveis articuladores de futuros movimentos. Nesta época houve execução mas-

siva de rebeldes, bem como o aumento de crimes cometidos pelos vaqueanos, 

como assaltos e estupros (GERONI 2018). 
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 O ano de 1917, após assinatura do acordo de limites entre Paraná e 

Santa Catarina, assinado no dia 20 de dezembro de 1916, é historicamente co-

nhecido como o ano de “limpeza étnica” das terras que estavam sob o domínio 

da Lumber. Nesta época, foram criados vários munícipios na forma da lei vigente, 

garantindo a posse do território. Assim, destacam-se Mafra, União da Vitória e 

Cruzeiro (hoje Joaçaba), além dos já existentes como Canoinhas, Curitibanos e 

Campos Novos. Estes municípios passaram a ser administrados pelos coronéis 

que contrataram mão de obra para expulsar os posseiros ainda existentes. Deste 

modo, o território passou a ser ocupado por migrantes europeus que eram exce-

dentes das Colônias do Rio Grande do Sul e outras Regiões de Santa Catarina 

(LUDKA, 2016), além daqueles instalados pelas empresas colonizadoras. 

Com o passar dos anos, este episódio foi silenciado pelo Estado e pelas 

classes dominantes que dominam a região até a atualidade. Porém, nas últimas 

décadas, novos estudos têm buscado recuperar os vestígios existentes do con-

flito para reconstruir esse processo histórico com destaque para o protagonismo 

dos “de baixo”, ou seja, dos caboclos do Contestado. Deste modo, nos últimos 

quinze anos, a sociedade local dedica-se ao resgate de símbolos históricos ca-

pazes de representar o seu patrimônio Cultural (MILLANI, 2014). Como já dito 

acima, a Guerra do Contestado foi uma consequência, também, da estrutura 

econômica e social da época e marcou profundamente todo aquele território, em 

especial o município de Canoinhas. 

3.3 ESTRUTURA E IDENTIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE CANOINHAS 

O desenvolvimento econômico da região passa a destacar-se a partir do 

aumento da presença de empreendimentos comerciais e industriais e de coloni-

zação, viabilizando condições para ampliação dos mercados locais, aumento da 

mão-de-obra e proporcionando elevação da produção, sobretudo de madeira e 

erva mate. Pode-se observar, ao relacionar o crescimento da população de 

Santa Catarina com a população brasileira na época da imigração, que ambas 

tiveram um crescimento ascendente e que o crescimento demográfico em Santa 

Catarina no período de 1872-1890 (3,24% de Santa Catarina contra 1,96% do 

Brasil) foi superior ao crescimento geral Brasileiro conforme a tabela 01. 
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Tabela 1 - Crescimento populacional e taxa média anual 

Anos Números absolutos Crescimento anual 
SC 

Crescimento anual 
BR 

 

Santa Cata-
rina 

Brasil % %  

1872 159.802 10.112.061 3,24 1,96  

1890 283.769 14.333.915 1,22 1,96  

1900 320.089 17.318.556 3,26 1,91  

1970 1.663.702 93.139.037 420 438  

2000 5.356. 360 169.799.170 222 82  

2007 5.866.252 183.987;291 10 8  

Fonte: IBGE 
 

Na seção seguinte, veremos como se desenvolveu a economia da ma-

deira e da erva mate. 

3.3.2 A indústria da Erva Mate 

A erva-mate30 está distribuída por uma área geográfica que abrange, no 

Brasil, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 

do Sul. Na Argentina, nas províncias de Missiones, Corrientes e Tucumã, No Pa-

raguai, em áreas localizadas no vale do rio Paraguai. (MATTOS, 2011) 

Em todo o território do Contestado, a erva mate e a araucária despertaram 

o interesse dos colonizadores e, principalmente, do capital norte-americano atra-

vés da companhia Southen Brazil Lumber and Colonization Company. Na mi-

crorregião de Canoinhas predominava a presença da cobertura vegetal da Flo-

resta de Ombrófila Mista (mata de araucária) e nos sub-bosques desta floresta 

destaca-se a presença da erva-mate. A intensa exploração da erva mate fez 

parte da economia regional até 1930. Com a instalação da serraria norte ameri-

cana foram desaparecendo, ou tiveram sua população drasticamente reduzida, 

milhares de árvores milenares, responsáveis pelo sustento da fauna e dos cabo-

clos (MARCHESAN, 2013). 

A erva-mate é uma árvore que pode chegar a uma altura de até oito me-

tros, com tronco pardo-cinzento e as folhas ascendentes mais ou menos hori-

zontais, que cresce sob a sombra dos pinheiros, imbuias, canelas e bracatingas, 

em forma consorciada com outras espécies vegetais. No início da colonização, 

                                                 
30 Em estudo sobre a viabilidade econômica do mate em reflorestamento, Malinovski (2006, p. 
261) informa que existem “cerca de 600 espécies representam a família Aqüifoliáceas, das quais 
60 ocorrem no Brasil”. No sul do Brasil é colhida da espécie Ilex Paraguariensis, mas também é 
conhecida por vários nomes, como erva-mate, orelha de burro, congonha, que deriva de congoin, 
que em guarani significa o que alimenta, o que sustenta. 



69 
 
 

sofreu rejeição pelos padres jesuítas, que acreditavam na existência nelas de 

poderes de regeneração e recuperação do cansaço (MAFRA, 2008). Com o au-

mento do consumo pelos colonizadores, os índios e jesuítas31 começaram a co-

mercializar a erva-mate, constituindo a maior fonte de renda das missões 

(THOMÉ, 2013). 

No século XIX, a ocupação de todo aquele território contava com poucas 

pessoas e grandes fazendas. Como visto anteriormente, os índios Xokleng ha-

bitavam o local, mas em número já bem reduzido e dividiam espaço com um 

grande número de caboclos, sendo praticamente impossível dissociar os grupos. 

Os caboclos usavam os recursos da floresta para sua subsistência, sendo a 

erva-mate um dos principais produtos, a partir de um conhecimento transmitido 

pelos indígenas (MATOS, 2011). 

O hábito de tomar o chimarrão é proveniente das tribos indígenas Guarani 

e o extrativismo da erva-mate se destinava apenas ao consumo doméstico. O 

primeiro impulso comercial aconteceu na província de São Paulo, então 5ª Co-

marca de Curitiba, em terras atualmente pertencentes ao território do Contestado, 

que passaram a exportar o produto, representando no ano de 1826, 70% das 

vendas externas totais. Fato esse que explica parte da história, referente a dis-

puta de limites entre Paraná e Santa Catarina (THOMÉ, 2013). 

O sul do Brasil começou a perceber a erva-mate como um importante ge-

rador de divisas no início do século XIX, pois o Paraguai dificultou a exportação 

do seu produto para Buenos Aires, na Argentina e Montevidéu, no Uruguai. Com 

isso, os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul passaram a 

exportar e dominar o mercado da América do Sul da erva-mate, que acabou se 

tornando também o meio de sobrevivência do caboclo. 

Por conta do comércio da erva mate, ocorreu, também, a expansão nos 

meios de transporte para escoamento da produção. Na época do tropeirismo, o 

transporte da erva-mate, que ia do planalto norte catarinense para os engenhos 

do litoral era feito no lombo de muares. Os primeiros imigrantes da região intro-

duziram a carroça em que eram necessários seis ou oito animais para conduzir 

                                                 
31 Missionários, que levam a fé católica a todos os cantos do mundo, inclusive a povos muito 
distantes da cultura europeia. É o que se chama de “missões ad gentes“, ou seja, voltadas a 
todos os povos, a fim de lhes apresentar a fé em Cristo 
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o mate até o porto de embarque. Já a partir de 1885, a ferrovia que ligava Curitiba 

a Paranaguá, tornou-se o principal meio de escoamento da produção destinada 

à exportação (BARTMAN, 2009). 

Em 1874, foi organizada a navegação a vapor dos rios Negro e Iguaçu, 

divisa com a Província do Paraná. A erva-mate, produzida às margens desses 

rios e seus tributários, inclusos o rio Canoinhas, São João, São Lourenço, Paci-

ência e Timbó, era transportada para a vila de Rio Negro. A navegação com pe-

quenos barcos foi importante para o desenvolvimento regional ao sul e ao norte 

do Rio Negro e às margens do rio Iguaçu. A maioria desses povoados que lá 

surgiu se transformou em cidades (MAFRA, 2008). Thomé (2013), aponta, tam-

bém, a importância da estrada Dona Francisca, ligando Joinville a São Bento, 

concluída em 1877 e logo estendida até o Rio Negro, que permitiu o transporte 

de crescentes volumes de erva mate para Joinville, transformando-o no centro 

comercial e industrial do mate. 

No final dos anos 1890, as grandes empresas de erva-mate de Joinville, 

uniram-se e fundaram a Companhia Industrial Catarinense que se tornou a maior 

exportadora de erva-mate de Santa Catarina. A empresa participava ativamente 

da política e usava o público em benefício do privado. Através de decretos, a 

empresa encerrou a atividade extrativista autônoma dos sertanejos em áreas 

consideradas devolutas, deixando estas pessoas, como alternativas de trabalho 

somente na companhia ou para pequenos fabricantes da região preparando 

erva-mate cancheada32 para ser levada aos engenhos de Joinville e São Bento. 

Além da erva-mate, a Companhia atuava também com o comércio de mercado-

rias, encerrando suas atividades em 1906 (MAFRA, 2008). 

Thomé (2013) ressalta que a erva-mate era tão importante que se sobre-

pôs à madeira até a instalação da serraria Southern Brazil Lumber and Colnoni-

zation Company em Calmon e Três Barras. Na época, Santa Catarina tinha nove 

engenhos de erva-mate, ocupando 336 pessoas, respondendo por 26,7% da 

economia total do estado. A produção de madeira reunia 141 empregados em 13 

empresas com a participação de 2,5% na estrutura econômica catarinense. Con-

tudo, o Paraná controlou a produção de erva-mate até 1917, quando entre em 

                                                 
32 Erva-mate seca e fragmentada, pronta para receber nos engenhos o último benefício industrial. 
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vigor o acordo de limites entre as terras do Paraná e de Santa Catarina, logo 

após a guerra do Contestado. 

A empresa Lumber, proprietária da serraria em Três Barras e parte da hol-

ding construtora da estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande do Sul, também 

explorava a erva mate. Em seus balancetes de 1917, aparecem gastos com a 

compra do produto de terceiros bem como a construção de infraestrutura para a 

estocagem. Além disto, a empresa possuía duas embarcações de médio porte, 

que navegavam pelos rios da região carregados com erva-mate (TOMPOROSKI, 

2006). 

Mafra (2008) aponta que a chegada da ferrovia, que percorria a região 

ervateira ao sul dos rios Negro e Iguaçu, ajudou no rápido crescimento da região, 

tornando decisivo para a exportação com competitividade dinâmica da erva-mate 

do norte catarinense e mais tarde da madeira. Este fato proporcionou a vinda 

das empresas ervateiras de Joinville e o crescimento das empresas locais. Deste 

modo, com o fim da questão do Contestado em 1917, foi aberta a maior reserva 

de ervais de Santa Catarina, na região de Mafra, Canoinhas e Porto União. 

A atividade econômica da erva mate passou a ser tratada como uma ques-

tão de Estado. O Governo interferia na sua produção, controlava sua exploração 

em áreas consideradas terras devolutas. Como os limites eram contestados pe-

los dois estados, a tributação de impostos sobre a produção e comércio da erva-

mate foi um dos motivos da Guerra (MATOS, 2011). 

Para Mafra (2008), a abundância de erva-mate atraiu Francisco de Paula 

Pereira e alguns companheiros, de São Bento do Sul, para colonizar a região de 

Canoinhas33, no final do século XIX. Na região, existiam rios navegáveis, favo-

recendo o escoamento da produção para outros centros, como Rio Negro ou 

Curitiba. Em 1902, a vila de Canoinhas foi elevada à categoria de distrito jurídico 

de Curitibanos. Antes da eclosão do movimento do Contestado, o governo cata-

rinense, motivado pela exploração das riquezas naturais (madeira e erva mate), 

                                                 
33 A fundação de Canoinhas se dá aos personagens de Francisco de Paula Pereira e Joaquim 
Branco. Paula Pereira, proprietário de terras em São Bento do Sul, perseguido por autoridades 
paranaenses, estabeleceu-se às margens do rio Canoinhas, para onde, em 1888, levou mais 
algumas famílias. Após a Revolução Federalista, Canoinhas tornou-se uma espécie de república 
livre, para onde muitos dos maragatos derrotados do Rio Grande do Sul, Paraná e de Santa 
Catarina, acorriam a fim de evitar os tribunais de justiça (BARTMAN, 2009). 
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e com a chegada de imigrantes, elevou, em 12 de setembro de 1911, o lugarejo 

à categoria de município, com o nome de Santa Cruz de Canoinhas (BART-

MANN, 2009). 

A erva-mate alavancou o crescimento econômico do Município de Canoi-

nhas, com grande expressão nas décadas de 1920 e 1930, colaborando com a 

consolidação do comércio. Na época, Canoinhas representava um dos principais 

municípios produtores de erva-mate de Santa Catarina e com significativa parti-

cipação da exportação para os países vizinhos, especialmente para a Argentina. 

A tabela 02 apresenta a produção da erva-mate em Santa Catarina, entre 1918 

e 1938, os maiores índices produtivos, chegando, em 1928, a 32,5 mil toneladas 

produzidas de erva-mate, com aumento de seis vezes em relação ao primeiro 

ano da série. 

Tabela 2 - Produção de Erva-mate em Santa Catarina – em toneladas 

Ano Produção Ano Produção 

1910 5.761 1930 19.812 

1912 5.303 1932 20.859 

1914 2.918 1934 16.089 

1916 4.978 1936 14.490 

1918 11.629 1938 21.645 

1920 19.852 1940 8.897 

1922 16.815 1942 12.390 

1924 17.675 1944 14.060 

1926 19.461 1946 13.050 

1928 32.503 1948 12.177 

Fonte: Bartmann (2009) 

Em 1927, período de expansão da produção ervateira, o governo catari-

nense criou o Instituto Estadual do Mate, a fim de supervisionar e fiscalizar as 

atividades ervateiras e fixar cotas de produção e preços. Tal ideia foi seguida 

pelo estado do Paraná no ano seguinte. Até o período de 1930, a erva-mate era 

extraída de maneira tradicional, sem grandes equipamentos ou tecnologias. En-

trementes, após a Revolução de 193034, foram introduzidas novas tecnologias 

no processo de produção e comercialização da erva mate, fazendo com que 

                                                 
34 Revolução de 1930 foi de grande importância para a modernização e o pontapé inicial da 
industrialização do Brasil. O episódio simbolizou o fim da hegemonia dos grupos cafeicultores, 
sobretudo paulistas, colocando o país em uma nova trajetória política e econômica, liderada pelo 
gaúcho Getúlio Vargas, o papel do Estado foi decisivo na esfera econômica, possibilitando uma 
rápida expansão industrial, rompendo com o modelo agroexportador (PONTES, 2015). Essa 
aliança era representada por produtores de gado do Sul, industriais do Sudeste e produtores 
rurais do Nordeste brasileiro. 
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muitos pequenos proprietários abandonassem a produção. Além do que, as ino-

vações tecnológicas afetaram muitas pessoas que trabalhavam no processo de 

secagem 35  em 32 estações de beneficiamento da erva-mate (BARTMANN, 

2009). 

Os anos 1930 também marcam o início da crise na produção ervateira em 

Santa Catarina. A partir de 1934, a erva-mate deixou de ser um dos principais 

produtos para a economia catarinense, perdendo posição para a exportação de 

têxteis. Além disso, a queda nas exportações de erva mate ocorreu porque a 

Argentina, grande importadora da erva mate, iniciou a sua produção, e passou 

exportar sua erva para o Chile e o Uruguai, tradicionais compradores de Santa 

Catarina. Em 1929, a erva-mate representava 16,2% das exportações catarinen-

ses, caindo para apenas 2,1%, em 1943. 

Em 1936, com o agravamento da crise, os institutos regionais do mate de 

Santa Catarina e do Paraná se dirigiram ao governo federal, pedindo que fosse 

criado um órgão nacional de apoio aos interesses da indústria da erva-mate. E 

assim, em 1938, foi criado o Instituto Nacional do Mate, porém, devido à crise 

em 1964, foi desativado. Contudo, Mafra (2008) destaca que Canoinhas, no ano 

de 1939, atingiu a participação de 56,91% da produção total de Santa Catarina 

A exploração descontrolada deste recurso natural até 1930, aliada à falta 

de planejamento, teve como consequência a liquidação de grande parte dos er-

vais nativos existentes acarretando em uma redução desta matéria prima, (MA-

TOS, 2011). Dentro deste contexto, as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas 

por tentativas de uma nova fase da erva-mate, com o plantio e tratamento de 

novas espécies. Ademais, os anos da década de 1970 a erva-mate já não apa-

recia como destaque dentro da economia. Nesse momento, as indústrias e o 

extrativismo da madeira passam a figurar como protagonistas no setor econô-

mico regional (BATMANN, 2009). 

                                                 
35 Após a poda, os galhos da erva-mate eram reunidos em feixes e transportados até um local 
apropriado para se fazer uma fogueira, ainda dentro da mata, acontecendo a etapa de secagem 
dos galhos de erva-mate para  desidratar suas folhas, este procedimento era chamado  de 
sapeco (BARTMANN, 2009). 
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3.3.2 A Indústria Madeireira 

Com a construção da estrada de ferro, a Brazil Railway Company foi ex-

pandindo o comércio da madeira em Santa Catarina, abrindo inúmeras madei-

reiras de porte pequeno e estimulando a ocupação humana, motivando a trans-

ferência da madeira e da erva-mate para mercados distantes e tornando-se um 

fator da ativação da economia extrativista catarinense. Tal qual analisado anteri-

ormente, a sua subsidiária - Southem Brazil Lumber and Colonization Company 

- trouxe para a indústria da madeira, no início do século XX, muitos e importantes 

avanços tecnológicos, instalando em Três Barras a maior serraria da América do 

Sul (TOMPOROSKI, 2013). 

A empresa foi responsável por retirar e serrar quinze milhões de pinheiros 

durante mais de quarenta anos de funcionamento, entre 1910 o fim da década 

de 1950. A empresa também atraiu experientes madeireiros do Rio Grande do 

Sul, onde as reservas de araucária encontravam-se em declínio. Diariamente 

eram serrados 300 metros cúbicos de madeira, em dez horas de trabalho corta-

vam-se 1.050 dúzias de tábuas (LIMA, 2013). 

Até 1912, a folha de pagamento era composta por quatrocentos emprega-

dos permanentes onde 20% possuíam nome luso-brasileiro, 50% de origem po-

lonesa e ucraniana e 30% de caboclos. Faquhar preferia os de ascendência 

alemã ou os recém-chegados da Europa, pela escolaridade. A empresa rara-

mente operava com sua capacidade total de empregados (800 pessoas) (TOM-

POROSKI, 2013). 

Maievski (2001) aponta que com a Guerra do Contestado, a madeira que 

sempre se destacou nas exportações de Santa Catarina, perdeu mercado no 

exterior para outros produtos, como observado no Gráfico 01, abaixo, que des-

creve a evolução na exportação da erva mate e da madeira em Santa Catarina 

entre 1914 e 1919. Enquanto a madeira cresceu 66,6%, a erva-mate alcançou 

113,8%, atingindo, no último ano da série, respectivamente, 9% e 27,8%. Essa 

dinâmica evolutiva das vendas externas, entre outros fatores, foi possível pois: 

a limitação do território disputado por Santa Catarina e Paraná, onde a região 

Sul do estado paranaense passou a ser de Santa Catarina (em especial a loca-

lidade de Três Barras), onde era rica na produção da matéria prima. 
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Gráfico 1 - Percentual das exportações de Santa Catarina 

 
Fonte: Maievski (2001) 
 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi importante, também para o au-

mento da produção madeireira e exploração das matas de araucárias no Sul 

(FERREIRA, 2009). No início da década de 1920, em relação ao seu valor bruto 

a madeira estava na segunda colocação em produção no estado, quanto ao valor 

bruto da produção, representou um aumento produtivo de aproximadamente 

2800%, em relação aos anos de 1907 para os anos de 1920 (MAIEVSKI, 2001). 

Entretanto, como destaca Eduardo (1974) a madeira passou por uma forte 

crise no início dos anos de 1930, desencadeada pela crise mundial de 1929 e 

agravado pela Revolução de 1930 no país. A partir de 1932, este fato começou 

a se estabilizar, as vendas internas e externas aumentaram e também o valor 

bruto de produção até 1939. Maievski (2001) afirma que nesta época a madeira 

se tornou o principal produto de exportação catarinense, tendo a Argentina, In-

glaterra e Alemanha como principais importadores na época. A mais, a atividade 

madeireira foi impulsionada com a instalação das primeiras indústrias de pasta 

mecânica de celulose. 

Nascimento (2009) destaca que no período de 1904 a 1942, a madeira foi 

um importante produto para a exportação catarinense impulsionado pelas de-

mandas internas e externas. Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), au-

mentou a exploração das reservas de araucária dos municípios de Lages, Curi-

tibanos, Bom Retiro, São Joaquim e Canoinhas pois as demais áreas de Santa 

Catarina já estavam desmatadas. 
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Com a Lumber estatizada (1940) e a nova política econômica do presi-

dente Getúlio Vargas (1930-1945), tornou-se cada vez mais comum a formação 

de grandes empreendimentos industriais madeireiros na região, surgindo grupos 

empresariais poderosos com várias serrarias espalhadas por todo território 

(FERREIRA, 2009). 

Desta feita, enfatiza-se que esse fato abriu uma nova fase na história in-

dustrial e econômica do município de Canoinhas (SC). É justamente nesta dé-

cada que surgem as maiores empresas madeireiras, existentes até hoje. Ade-

mais, existiam grandes áreas de reservas florestais no município com aproxima-

damente 4,3 milhões de pinheiros com altura média de 13 metros, sendo 1,17 

milhão com mais de 40 cm de diâmetro e 3,12 milhões, com menos de 40 cm, 

com 62 serrarias, sendo 54 de madeiras em geral, 5 para a fabricação de caixas 

e 3 laminadoras, entre elas a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, 

incorporada ao Patrimônio Nacional (NASCIMENTO, 2009). 

Geograficamente, no estado de Santa Catarina, embora as regiões do 

Vale do Itajaí, Alto Vale do Itajaí e Litoral tenham explorado a madeira, as regiões 

do Planalto Norte, Planalto Serrano e Oeste foram as que mais desenvolveram 

a estrutura produtiva madeireira. Porém, as regiões que se estendiam de Cano-

inhas, Caçador e de Lages permaneceram mais tempo no mercado por ainda 

possuírem reservas florestais. Com o esgotamento das fontes de matéria-prima, 

passaram a produzir produtos oriundos da madeira florestada como pasta me-

cânica, papel e celulose (FAVERI et all, 2018). 

Esses novos setores tiveram investimentos oriundos a partir do desdobra-

mento do capital acumulado na extração de madeira. Até 1960, estas atividades 

expandiram-se em regiões de grande oferta de matéria-prima. Maievski (2009) 

assinala que a indústria de transformação de madeira no estado que registrava 

8,3% em 1939, elevou-se para 17,3% em 1959. Em relação a mão de obra ocu-

pada pela indústria madeireira, por volta de 1959, cerca de 19,2% do pessoal 

ocupado na indústria madeireira do País encontrava-se em empresas sediadas 

em Santa Catarina. 

Em 1936, foram feitos os primeiros estudos sobre os chamados pinus sub-

tropicais, pelo Instituto Florestal de São Paulo, trazendo novas perspectivas e 
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expectativas para a indústria madeireira da região sul do país, inclusive Canoi-

nhas36. Devido à exaustão das florestas nativas, esta nova matéria prima absor-

veu novas tecnologias e desenvolveu novos produtos no mercado. As espécies 

de pinus subtropicais P. elliottii var. elliottii, P. elliotti var. densa, P. taeda e P. 

pátula são originárias do Sudeste dos EUA, sendo que sua zona de dispersão 

se estende do Sul da Carolina do Sul, ao centro da Flórida e Sudeste da Luisiana. 

Estas espécies encontraram condições ideais de crescimento desde o Rio 

Grande do Sul até o centro do Paraná e sul de São Paulo. 

Para a indústria madeireira de Canoinhas, os anos de 1950 foram de 

grande importância, com o surgimento da Associação Comercial e Industrial de 

Canoinhas (ACIC)37. Essa esteve presente em decisões do poder público que 

influenciaram as estratégias de desenvolvimento a serem adotadas no Município, 

com reivindicações para facilitar infraestruturas de transporte da produção de 

madeira, melhoria no fornecimento de energia elétrica, fomento da para a agroin-

dústria, questões de impostos e evasão da renda e a proteção ao comercio legal 

(NASCIMENTO, 2009). Ou seja, fortaleceu um modelo de desenvolvimento im-

posto de cima para baixo, com baixa ou nenhuma participação decisória da po-

pulação, resultando na consolidação de uma matriz economia extrativista e ex-

tremamente excludente, ao concentrar a riqueza e a terra, gerando empregos de 

baixa remuneração e um impacto ambiental incomensurável, em decorrência da 

dispersão de espécies vegetais exóticas. 

A década de 1960 foi marcada pela erupção de conflitos em todo país. O 

golpe militar de 1964 refletiu em todos os setores da economia brasileira. No 

entanto, nesse período foi criado o Banco Nacional da Habitação (BNH), impul-

sionando a indústria da construção civil, abrindo mercado para as madeireiras 

que passam a fornecer esquadrias para a indústria da Construção. Instala-se 

então em 1968 uma empresa de fabricação de portas em Canoinhas. 

Posterior aos anos de 1960, com a criação de cursos superiores, especí-

ficos às florestas e com o esgotamento das reservas florestais do Sul do País, 

                                                 
36 Canoinhas, apesar da evolução das áreas de florestamento manteve os mesmos níveis, como 
se verifica nos dados da ocupação do solo, os quais, em 1986, apresentavam 6.572.607 ha de 
reflorestamento com pinus elliotti; já em 2006, com 6.104.512 ha. 
37 Fundada em 31 de maio de 1956, realizando uma assembleia geral no dia 10 de junho de 
1956, para aprovação dos estatutos, fixação das contribuições e eleição da primeira diretoria. 
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apareceram mudanças na exploração madeireira, com forte tendência à forma-

ção de grandes empresas, integrando a produção de madeiras, de derivados e 

do próprio cultivo das florestas, operando de forma incisiva para aproveitar todo 

potencial do produto florestal (MAIEVSKI 2001). 

A implantação das florestas de pinus, a partir da década de 1970, trouxe 

inovações tecnológicas como o teste de laminação de toras de Pinus Elliotti feito 

pela empresa Rigesa Celulose Papel e Embalagens Ltda. Fato este que colabo-

rou com a implantação de fábricas de compensados e laminados no município 

de Canoinhas, em 1978. Era notável os sinais escassez da madeira, tornando 

necessária novas alternativas para indústria. Deste modo, o pinus alavancaria o 

processo de transformação da indústria madeireira (NASCIMENTO, 2009), mas, 

por outro lado, consolidou o perfil econômica da microrregião de Canoinhas, pau-

tado na exploração de matérias-primas madeiráveis, com pouca ou nenhuma 

agregação de valor. 

A década de 1980, uma época de estagnação econômica no Brasil, veri-

ficou uma forte retração da produção industrial e um menor crescimento da eco-

nomia em todo país, acarretando a falência, nos anos de 1990, de algumas ma-

deireiras da região de Canoinhas. Contudo, o modelo da matriz econômica – 

virtualmente esgotado – foi mantido, pois, como demonstra o gráfico 02, a eco-

nomia madeireira representou, no ano de 2008, 40% da economia do município 

de Canoinhas. 

Gráfico 2 - Percentual dos setores na economia de Canoinhas em 2008 

 
Fonte: IBGE (2019) 
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Faveri et al (2018) realça que a indústria moveleira do estado, em especial 

as situadas Planalto Norte, teve nos anos 1980 o marco para seu desenvolvi-

mento. Em motivação da função da retração do mercado interno, da necessidade 

de mudança de matéria-prima (esgotamentos das madeiras nobres e consolida-

ção do Pinus), e do redimensionamento para o mercado internacional. 

Desse modo, todo esse modelo produtivo e econômico caracterizou o pro-

cesso de desenvolvimento urbano no município de Canoinhas. Portanto, esse 

processo influenciou a paisagem urbana, fato este percebido pela grande quan-

tidade de edificações residenciais em madeira até hoje existentes no município. 

Canoinhas é uma das mais bem traçadas cidades do Planalto 
Catarinense. Vale a pena sair da Capital do Estado para conhe-
cer o seu progresso e fruir os seus irresistíveis e múltiplos en-
cantos. Delineada com esmero e capricho sob uma alta inspira-
ção de bom gosto de quem a traçou, tudo nela é majestoso e 
singular. [...]. Lá possui todos os requisitos d’uma grande cidade 
que tem vida própria, que podemos e devemos mostrar, com 
justa ufania, aos turistas que procuram o nosso país, ansiosos 
de aspetos deslumbrantes e de novos lugares, onde a civilização 
e o progresso mais se afirmem requintadamente (Jornal Correio 
do Norte, 31 dez 1955). 

 

Apesar da graciosa descrição trazida pelo jornal canoinhense, é preciso 

salientar que o processo de desenvolvimento, principalmente no modo capitalista, 

traz elementos de revés, principalmente porque é pautado na exploração do 

homem pelo homem, resultando em: (i) concentração de renda e de terra; (ii) 

graves problemas de ordem ambiental; (iii) desequilíbrios institucionais e etc. 

Ademais, segundo Tomporoski (2016, p. 86) 

países ou territórios caracterizados pela vigência de uma matriz 
produtiva baseada no extrativismo, apresentam carências no 
setor exportador, impossibilitando a obtenção de excedentes em 
divisas, visando a execução de investimentos em infraestrutura 
e nos setores básicos da sociedade. No Território do Contestado, 
manifestam-se essas carências. Suas exportações resultam de 
produtos primários provenientes da agricultura e das atividades 
das indústrias extrativistas, mormente a silvicultura direcionada 
à produção de celulose. Todavia, nesses setores – vinculados à 
produção de commodities – os preços são controlados pelos 
países dominantes ou por grandes corporações. Por 
conseguinte, dada a necessidade de exploração maciça dos 
recursos naturais, eleva-se a concentração fundiária e se produz 
acentuado impacto ambiental, especialmente a degradação do 
solo e dos mananciais, gerando, em contrapartida, retorno 
econômico desproporcional à sociedade do entorno. 
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De concreto, a significância de estudar e pesquisar processo histórico de 

desenvolvimento de um dado território sem compreender o papel das caracterís-

ticas naturais e o das correntes migratórias na ocupação e as estruturas econô-

micas-sociais, assim como os movimentos e subestruturas ocasionadas – como 

o patrimônio arquitetônico - disso tudo, podem produzir apenas um exercício de 

diletantismo. 

Diante do exposto, percebe-se a importância das relações físico-naturais, 

sociais, econômicas e culturais para a formação da identidade de um Território. 

Conforme assinala Santos (1985), a identidade territorial é um elemento diferen-

ciador de um determinado agrupamento populacional, proveniente de processos 

históricos e relacionais que envolve o conhecimento de um povo, as edificações, 

os monumentos, os museus, os dialetos, as crenças, os arquivos históricos, as 

relações sociais das famílias, as empresas, as organizações políticas, formando 

deste modo o patrimônio indenitário que pode ser decomposto em programas 

para o desenvolvimento regional. A herança patrimonial deixada pelos antepas-

sados constitui símbolos da memória de um povo formando sua identidade. 

Deste modo, o patrimônio arquitetônico é um símbolo tangível, que será desta-

cado no próximo capítulo da pesquisa, podendo ser usado como ferramenta de 

cunho pedagógico para alavancar e fomentar o desenvolvimento regional.
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4. CAPÍTULO III - A UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO COMO 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 
O espaço urbano conta a sua história através da arquitetura. Fabricada 

na perenidade de seus bens materiais, a forma arquitetônica tem a capacidade 

de legar ao tempo os vestígios de sua existência. Assim, a cidade além de ser 

um continente das experiências humanas também é um registro, uma escrita, 

uma materialização de sua própria história (ROLNIK, 2009). A história da cidade 

é o estudo da própria trajetória no espaço e no tempo que permite identificá-la e 

compreendê-la. 

É pela capacidade de armazenamento e transmissão de informação pelo 

espaço que se nota os fatos que regem as transformações da cidade permitindo 

estudar sua trajetória no tempo (CUNHA, 2008). Nessa perspectiva, este capí-

tulo fará um percurso na busca da importância da arquitetura residencial em ma-

deira para formação da identidade do espaço urbano do município de Canoinhas. 

Para esse fim, foram inventariadas doze construções, previamente selecionadas, 

analisando sua relevância histórica, bem como a técnica construtiva aplicada e 

a necessidade conscientização através de práticas educacionais. 

4.1. A ARQUITETURA RESIDENCIAL EM MADEIRA E A SUA IMPORTÂNCIA 
PARA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE URBANA DA REGIÃO DE CANOINHAS 
(SC) 

Na região Sul do Brasil, a utilização de habitações em madeira está incor-

porada à paisagem urbana, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina. Estas edificações no estado catarinense, principalmente no Vale do 

Itajaí, Planalto Serrano (Sul e Norte), Meio-Oeste e Oeste catarinense, surgiram 

a partir de meados do século XIX e início do século XX, no período da coloniza-

ção do estado pelos imigrantes europeus: alemães, italianos, eslavos, entre ou-

tros. Essa adesão da madeira no urbano ocorreu devido à disponibilidade da 

matéria-prima de qualidade, que proporcionou ciclos econômicos resultantes da 

extração e beneficiamento que até na atualidade apresentam fortes reflexos na 

economia do estado, desde o reflorestamento, extração, beneficiamento e indus-

trialização da madeira (BOGO, 2017). 
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Grad (2008) assinala que as primeiras edificações em madeira surgidas 

no território catarinense foram cabanas indígenas, com caráter efêmero devido 

às características nômades desta população. Eram compostas por varas e re-

vestidas de palha, capim e couro. Elas eram móveis ou fixas e, às vezes, insta-

ladas em crateras como os abrigos conhecidos como “buracos de bugres”. Assim, 

os europeus que vieram a se instalar nas terras se espelharam nos modelos 

indígenas para criar seus primeiros abrigos. 

Tratava-se de uma estrutura composta por duas peças verticais apoiadas 

no chão e outra horizontal revestida por um composto de folhas. Essa estrutura 

foi erigida no início da derrubada da vegetação que cobria os lotes. Com o tempo, 

os imigrantes passaram à outras edificações com o incremento da taipa de mão38 

para fechar as paredes. Assim, evoluíram até as edificações com porta central e 

duas janelas laterais, telhado em duas águas, beiral voltado para a elevação 

principal e sótão. A estrutura era simples e seu fechamento feito por tábuas ver-

ticais que, com o tempo, passaram a ser calafetadas com réguas de madeira 

denominadas mata-juntas39. As tábuas eram rachadas ou serradas a mão e a 

estrutura falquejada. 

Entre o fim do século XIX e o início do XX, ocorreu o desenvolvimento de 

novas tecnologias, em diferentes áreas, acarretando, por exemplo, o surgimento 

de serrarias movidas à água, e com elas o desenvolvimento de edificações com 

estruturas mais robustas. As casas apresentavam aberturas mais amplas, varan-

das incorporadas, elementos decorativos seriados, pintura e mata juntas (GRAD, 

2008). 

 Grad (2008) também destaca que no início do século XX surgiram edifi-

cações ligadas ao ecletismo arquitetônico40, com fachada principal em alvenaria 

                                                 
38  Este material é um dos mais antigos na história da construção. É feito de terra argilosa 
misturada com palha ou outros tipos de fibras vegetais, para prevenir as retrações e o 
aparecimento de fissuras durante a secagem. Tradicionalmente, esse barro é aplicado com as 
mãos sobre uma trama capaz de sustenta-lo A trama é normalmente feita de estacas verticais, 
às quais são amarradas as ripas ou varas roliças (IPHAN, 2011) 
39   Elemento de madeira, com aproximadamente 2cm, utilizado para preencher juntas entre 
tábuas 
40 Eclético em arquitetura é a maneira de projetar e edificar que abrange várias referências de 
épocas do passado. A historiografia considera que o período se estende do século XIX ao início 
do século XX. No que concerne à arquitetura, o Eclético engloba uma vasta gama de 
características, desde distintos estilos arquitetônicos a diferentes técnicas construtivas 
(LORENZONI, 2015) 
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de tijolos e corpo em madeira. Essas fachadas caracterizam-se por janelas con-

tornadas por ressaltos, parapeitos salientes, platibandas decoradas com inscri-

ções, balaustradas41 e ânforas, utilizando internamente a mesma técnica de ma-

deira com mata-juntas. Nesta mesma época, a madeira passou a ser melhor 

aproveitada com a padronização das dimensões e cortes, obtendo-se regulari-

dade nos componentes, aumentando-se a produção e diminuindo seu custo e o 

desperdício. 

Nesse mesmo período, na região sob enfoque ocorreu a instalação da 

Southen Brazil Lumber Colonization, que – conforme visto anteriormente –, além 

de explorar a madeira, exportava madeiramento serrado para casas de uso cor-

rente nos Estados Unidos, que representava a vanguarda da tecnologia indus-

trial para aplicação em construções no país. A madeireira Lumber começou a 

processar a madeira do tronco aos componentes de construção mais diversifica-

dos, exportando praticamente o madeiramento pronto para montagem de casas, 

entre outros: vigas; barrotes; tábuas de fechamento; divisória; forros; assoalhos; 

madeiramento para cobertura. Porém, parte deste material era consumido no 

mercado interno de Santa Catarina e na região de Canoinhas, sendo utilizado, 

sobretudo, na construção de prédios comerciais e residenciais e com mais inten-

sidade na primeira metade do século XIX (CLARO, 1991). 

Essas construções apresentam padrão diversificado das casas construí-

das em períodos anteriores, com sistema construtivo simplificado composto por 

montante vertical, sobre as quais as tábuas são pregadas horizontalmente e en-

caixadas através do sistema macho/fêmea, tendo como resultado paredes mais 

lisas. Essas obras42 se espraiavam na paisagem urbana de Canoinhas, Três Bar-

ras, Rio Negrinho e Porto União (IPHAN, 2011). 

                                                 
41   Balaústres é um pilar empregado geralmente com outros e unido a eles por uma laje ou 

corrimão para formar um apoio ou uma grade. 
42 A madeira foi fartamente utilizada na construção de casas, igrejas, escolas e estabelecimentos 

comerciais. Pequenos palacetes ingleses, ditos “assobradados” e dotados de arremedos de 
torres ao gosto eclético, envidraçados (com bay windows).( IPHAN,2011) 
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Conforme Lima (2013), a ideia de industrialização com a de crescimento 

econômico e desenvolvimento local acabava por interferir nos aspectos urbanís-

ticos, econômicos e sociais da cidade. Desta forma, em Três Barras43 foi insta-

lada uma company town44 da Lumber, implantada nas proximidades da estação 

ferroviária, com toda a infraestrutura necessária que veio dar base a configura-

ção espacial urbana45. No local foi construído um núcleo urbano com aproxima-

damente 214 residências nas proximidades da serraria fazendo com que socie-

dade local fosse forçada a adaptar-se à industrialização e às novas relações só-

cio culturais.  

Nessa havia fábrica de caixa de gelo, de cigarro, casa bancária, 
casas comerciais de grande porte, clubes, escola polonesa, co-
légio de internato, restaurante típico, hotel, cassino, cinema. 
Uma data de destaque eram as comemorações no dia da inde-
pendência dos Estados Unidos da América, onde era declarado 
feriado com festividades envolvendo os trabalhadores da serra-
ria e convidados de outras localidades (LIMA, 2013 p. 74). 
 

Com a nova dinâmica oriunda do fim do século XIX, a cidade não era um 

espaço físico, mas sim um produto da natureza humana que se mostrou capaz 

de se adaptar às mudanças ocorridas pelo desenvolvimento industrial bem como 

contribuir para este progresso (CUNHA, 2008). Assim, a intensificação e meca-

nização da exploração da madeira fizeram com que inúmeras serrarias fossem 

instaladas no sul do país, permitindo assim a padronização e difusão da arquite-

tura em madeira (ZANI, 2013). 

Ainda em relação à arquitetura de madeira, Zani (2013) destaca que ori-

ginalmente as edificações eram inteiras de madeira, elevadas pouco mais de um 

metro sobre o solo, com telhas também de madeira, assim como os fechamentos 

e acabamentos. Em telhados fortemente inclinados existiam os sótãos, quase 

                                                 
43 Município do Paraná em 1913, posteriormente distrito de Canoinhas de 1917 até 1961. 
44  Company-towns (cidades-empresa), foram capazes de reduzir custos, integrando os 
trabalhadores em posições hierárquicas, aumentando deste modo a eficiência da produção além 
de atrair condições de mão de obra especializada. Deste modo, um conjunto de equipamento 
comunitários como habitações, comércio, escola e hospitais, eram construídos, configurando um 
núcleo urbano fechado. 
45 No mapa elaborado em 1923, pela Lumber, observa-se que o traçado das ruas segue modelo 
inglês com becos para a entrada e saída de carga. Ademais a autora ressalta que entre 1923 e 
2008 das dezesseis ruas projetadas pela empresa, sete tiveram seus nomes alterados, outras 
quatro foram criadas e apenas uma foi extinta, passando pelo mínimo de alterações (LIMA, 2013). 



85 
 
 

sempre habitáveis ou com a função de depósito. Era comum também o prolon-

gamento da água dianteira formando um avarandado. 

Gradativamente, esse modelo foi sendo modificado com o acréscimo de 

novos espaços, a utilização de peças padronizadas que definiam a dimensão da 

fachada. As ampliações aconteciam no sentido longitudinal e as varandas pas-

saram a apresentar localização variada. Começaram a utilização de lambre-

quins46, principalmente no telhado, que tinha a função de pingadeira, proteção 

do beiral além de constituir elementos decorativos. E a cobertura foi sendo subs-

tituída por telhas escamadas ou francesas. 

Os aspectos técnicos e estéticos são característicos das diferentes cultu-

ras dos imigrantes que se instalaram na região e proporcionaram a miscigenação 

étnica e arquitetônica. Desta maneira, as características dos imigrantes perde-

ram a unidade estética e apareceram de forma fragmentada em composição com 

outros detalhes arquitetônicos que se uniformizaram no tempo e no espaço e se 

popularizam. Assim sendo, a arquitetura é marcada pela presença de telhados 

empinados, quase sempre com a presença do sótão e com uma multiplicidade 

de detalhes com lambrequins, frontões, varandas, guarda corpo, beirais, que di-

ficultavam uma única descrição (CLARO,1991). 

Disso tudo, resultou nos três estados do Sul do Brasil (quadro 01), se-

gundo Bogo (2017), um percentual significativo de edificações residenciais em 

madeira, que supera em muito a média nacional (9,1%). O estado de Santa Ca-

tarina apresentou 28,2 % de domicílios construídos em madeira. Este fato é re-

sultado da influência da economia madeireira desde o início da conformação ter-

ritorial. Nas regiões do Planalto Serrano, Planalto Norte e Oeste, com forte tradi-

ção madeireira até os dias atuais, tem-se os municípios com os maiores percen-

tuais de casa de madeira do Brasil. O espaço urbano de Curitibanos alcançou o 

percentual de 56,28% (primeiro lugar nacional), seguido por Caçador (44,78%), 

Porto União (44,07%), Mafra (42,68%), Canoinhas (41,54 %)47 

                                                 
46 Na arquitetura o lambrequim é um adorno recortado, que se coloca sob um friso, uma alheta, 
um beiral, ou outros elementos. No Brasil, o lambrequim foi muito utilizado no estado do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente pelos imigrantes italianos, ucranianos, ale-
mães e poloneses, que encontraram maior facilidade em construir suas casas em madeira, pela 
grande quantidade de araucárias, cedros, imbuias e outras madeiras nobres que encontraram 
nesta região. Em Curitiba, o registro das primeiras obras data do fim do século XIX (IPHAN, 2011) 
47 Sobre uso da madeira em habitações no Brasil, dos 100 municípios com maior percentual de 
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Quadro 1 - Percentual de domicílio de madeira 

Brasil Santa Catarina Paraná Rio Grande do 

9,1 28,2 25,98 29,1 

Municípios de Santa Catarina 

Curitibanos 56,28 

Caçador 44,78 

Porto União 44,07 

Mafra 42,68 

Canoinhas 41,54 

Chapecó 33,86 

Concórdia 33,25 

Tubarão 32,57 

Videira 30,36 

São Bento do Sul 28,72 

Lages 28,22 
Joaçaba 25,69 

Rio do Sul 20,33 

Fonte: Bogo (2017) 
 

Diante do exposto, percebe-se que as construções de madeira são ele-

mento de grande representatividade na paisagem urbana das cidades de Santa 

Catarina, bem como na paisagem urbana do munícipio de Canoinhas, que se 

encontra na quarta posição entre as cidades catarinenses com mais edificações 

em madeira. Fato este influenciado pelos recursos existentes nas florestas nati-

vas, o que estimulou sua utilização pelos ocupantes da região, revelando seus 

traços nas técnicas construtivas, algo perceptível no conjunto do patrimônio ar-

quitetônico da região. 

4.1.1 A técnica construtiva 

Conforme Pinto (2005), a definição de técnica é a capacidade humana de 

intervir qualificadamente no mundo para a produção da sua existência, ela é uma 

atividade consciente e planejada, inventiva, reflexiva e pensante. A intervenção 

é situada social e culturalmente, sendo o trabalho48 o exercício social da técnica. 

Deste modo, Sigaut (2009) destaca que o trabalhador está inserido em comuni-

dades de cultura própria que interagem com outros grupos social de culturas 

diferentes. 

                                                 
domicílios em madeira, a maior parte está na região norte da Brasil (79 municípios), pela grande 
disponibilidade deste material e baixo custo. 
48 O trabalho é a fonte de toda riqueza. Assim, ao lado da natureza, que fornece materiais que o 
homem converte em riqueza o trabalho é a condição a condição básica e fundamental de toda 
vida humana (MARX, 2011). 
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Santa Catarina é formada por várias culturas, decorrente dos imigrantes 

vindo da Europa e se adaptaram de maneira inventiva as técnicas e conheci-

mentos adquiridos a um meio diverso daqueles na qual eram inseridos no país 

de origem. Assim, no decorrer da história os imigrantes formaram pequenas cen-

tralidades locais diferentes no estado, constituindo diversos lugares com culturas 

e paisagens reconhecíveis aos visitantes de passagem. Estes locais foram cu-

nhados pelos traços culturais dos imigrantes que transplantaram, com adequa-

ções, seus saberes tradicionais e suas práticas originárias (PIMENTA, 2018).  

As técnicas construtivas se desenvolveram sob a combinação das cultu-

ras europeia e indígena local. As formas utilizadas nas construções eram euro-

peias, porém as técnicas construtivas em madeira, e o conhecimento das possi-

bilidades do material eram indígenas. Esse quadro modificou-se consideravel-

mente a partir do século XIX, com as políticas de incentivo à imigração. A diver-

sidade cultural e ética inserida no país proporcionou a matização e evolução das 

técnicas construtivas e na exploração da madeira. Este fato colaborou para o 

surgimento de novas soluções e inovações arquitetônicas, pois os imigrantes 

trouxeram seus costumes, seu modo de viver, e também seu modo de construir 

(HOFFMAN; PELEGRINI. 2009).  

Dessa forma, na região do Planalto Norte Catarinense, constata-se além 

da influência dos imigrantes Europeus a herança deixada pelos Caboclos. A ex-

periência cabocla se deu no embate com a floresta virgem e foi de invenção, pois 

conseguiam fazer tudo que necessitavam sem precisar de muitos artifícios e 

ainda sobrava tempo para festividades. Eles também contavam com o Pixurum 

para a construção de casas e benfeitorias comunitárias (PIMENTA ET ALL, 2012). 

Pimenta (2018) assinala, ainda, que dos imigrantes europeus destacam-

se duas técnicas construtivas com mais força na paisagem urbana dos municí-

pios do Planalto Norte de Santa Catarina: a eslava e a alemã. Deste modo Ho-

ffman e Pelegrini (2009) afirmam que o conhecimento para a construção destas 

edificações configura a tradição de “saber fazer”. A mais, este conhecimento é 

fruto experiências de vida, de trocas culturais com outros imigrantes adquiridas 

muitas vezes nos mutirões de obras comunitárias, favorecendo o desenvolvi-

mento de uma uniformização progressiva da técnica e do sistema construtivo, 

tornando-se característicos da região. 
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 Sobre isso, Pimenta et all (2012) enfatiza que na realização do fazer arte-

sanal está, também, explícita o termo “artífice”, que demonstra uma aproximação 

mais direta com a “arte”. Acrescenta que o mestre é aquele que domina um saber, 

no sentido de “maîtriser”, definindo-se o artífice como ‘mestre numa arte, o que 

faz algo com arte, artesão, artista, especialista, oficial, criador, inventor, obreiro’. 

Os mestres artífices são, em grande parte, os construtores dos símbolos de re-

presentação da cultura local nas diferentes áreas de migração que ocorreram a 

partir de meados do século XVIII. 

A técnica tradicional do Planalto Norte tem origem na tradição artesanal 

europeia que foi trazida pelos imigrantes a partir de 1849.  O processo imigratório 

continuou nos séculos XIX e XX, assim como o intercâmbio de técnicas. A origem 

da profissão dos mestres artificies carpinteiros na região se deu através do 

aprendizado com um artificie específico na localidade e também na igreja, onde 

eram ensinadas as técnicas construtivas para os colonos e caboclos. 

O aprendizado da técnica durava cerca de três anos, neste período o 

aprendiz era recrutado ao trabalho com o mestre, sem receber nenhum dinheiro 

em troca, apenas a alimentação e moradia caso estivesse longe da família. Tam-

bém, a família destes aprendizes deixava dinheiro para os mestres como garan-

tia para a não desistência do aprendizado da técnica, sendo este dinheiro devol-

vido após o término da experiência. Depois disto, torna-se um oficial, continu-

ando seus ensinamentos por pelo menos dez anos com diferentes mestres para 

se tornar também um mestre artificie. (PIMENTA et all, 2012). 

O aprendiz, contudo, também, aprendia a fazer orçamentos, lidar com o 

cliente e especialmente a trabalhar seguindo um padrão de qualidade próprio, 

fato este que diferencia o trabalho de um aprendiz de um mestre. A mais, também 

era comum a transmissão do conhecimento dentro do próprio núcleo familiar, já 

que se tratava de uma sociedade rural. Foi com o surgimento das cidades que 

os profissionais começam a dedicar-se exclusivamente a construção. Este fato 

se dá pela construção da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio grande 
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do Sul, a qual mobilizou grande forças produtivas da região, difundindo assim o 

trabalho assalariado promovendo o alargamento da divisão social do trabalho49. 

Com a decadência do trabalho artesanal e o surgimento das máquinas, 

os jovens perderam o interesse pelo trabalho artesanal que é ultrapassado pela 

urgência da sociedade. Este fato exigiu que estes mestres se engajassem na 

construção moderna, participando do trabalho das indústrias de esquadrias e 

móveis que nasceram na região. Estas industrias em sua maioria eram coman-

dadas pelos imigrantes e reproduziam o sistema de trabalho trazido da Europa 

com três anos de relação entre mestres e aprendizes. Portanto, o surgimento 

dos acessos ferroviários e rodoviários auxiliaram o aumento da produção e do 

número de indústrias na região exigindo mestres para a construção de novos 

galpões e manutenção dos existentes. Assim, muitos mestres foram trabalhar 

como assalariados nas indústrias da região. 

Os mestres que se mantiveram autônomos tiveram que se modernizar 

para aumentar a produtividade e acompanhar os preços do mercado. Suas anti-

gas ferramentas de carpintaria foram substituídas por ferramentas elétricas mais 

rápidas e mais seguras. Este fato fez com que a posição do artesão, que era 

autor do processo ganhasse refinamento. O resultado dessas maneiras peculia-

res de arte construtivas se mostra claramente a malha urbana do município de 

Canoinhas, sobretudo da forma da técnica e na forma estética das construções 

que veremos na próxima seção. 

                                                 
49 Cunha; Espíndola (2015, p. 41) comentam que a divisão do trabalho é característica de todas 
as sociedades conhecidas. A divisão do trabalho dentro de unidades produtivas é peculiar da 
sociedade capitalista, pois serve para o aumento proporcional das forças produtivas do trabalho. 
O aumento da produção e da produtividade do trabalho, em consequência da divisão do trabalho 
ocorre devido a três circunstâncias distintas: (i) maior destreza existente em cada trabalhador; 
(ii) poupança daquele tempo que, geralmente, seria costume perder ao passar de um tipo de 
trabalho para outro; e (iii) invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam 
o trabalho, possibilitando a uma única pessoa fazer o trabalho que, de outra forma, teria de ser 
feito por muitas. Ainda, a divisão do trabalho é a consequência necessária de certa tendência 
existente na natureza humana à propensão, a intercambiar, a permutar ou a trocar uma coisa 
pela outra. A divisão do trabalho dentro das unidades produtivas pressupõe concentração dos 
meios de produção nas mãos de um capitalista e é imposta pelo planejamento, controle e, em 
consequência, aumenta a produtividade do trabalho e diminui o dispêndio improdutivo da força 
de trabalho. 
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4.2 INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 

Assim, com todas as características dispostas acima, como foram erigidas 

histórica e tecnicamente estas construções? 

A busca por essa resposta exigiu conhecer como a realização de um in-

ventário das edificações – previamente selecionadas – que foram identificadas 

por uma ficha cadastral fornecida pelo IPHAN. Os técnicos estiveram em visita 

ao município de Canoinhas nos anos de 2007 e 2008. O objetivo era a identifi-

cação de monumentos arquitetônicos de relevância histórica e cultural em todo 

estado de Santa Catarina, para composição do acervo do projeto “Roteiros Na-

cionais de Imigração - Santa Catarina”.50 

Observa-se que os roteiros culturais estão em amplo crescimento no 

mundo, uma vez que a cultura adquire grande importância a partir do século XIX. 

Assim, qualquer fator temático possui potencial de valorização da história, per-

mitindo que habitantes e visitantes de uma região possam conhecê-la e desfrutar 

de um regresso ao passado nos locais por onde caminham (RUY; ALMEIDA, 

2017). 

 Ainda  em Ruy; Almeida (2017), estes roteiros podem ser classificados 

em duas vertentes: i) apropria-se de uma via de deslocamento com conteúdo 

histórico e cultural pré-existentes, conhecidos mundialmente como Itinerários 

Culturais, título esse instituído pelos órgãos de preservação, já que alguns deles 

são salvaguardados; ii) roteiros que não possuem as vias de deslocamento e 

usam um recurso cultural como tema aglutinador e constroem uma via pela qual 

o turista poderá percorrer a história ou a cultura local. 

Deste modo, a partir da identificação dos bens imóveis com significativo 

valor arquitetônico, foram visitados dez imóveis, obras arquitetônicas de relevân-

cia patrimonial para Canoinhas (figura 5), selecionadas a partir do catálogo do 

IPHAN e que serão analisadas nas páginas que seguem. Deu-se preferência às 

casas de madeira ou mistas situadas na malha central do espaço urbano. Assim, 

                                                 
50 O projeto foi concebido como alternativa de desenvolvimento e preservação, criando roteiros 

de visitação para gerar renda para a população rural. O projeto visa demonstrar referências 
culturais, através de um itinerário e o resgate de sua história, antes não valorizada, 
principalmente como patrimônio nacional. A mais, o principal objetivo o projeto é ligar os 
elementos de interesse de preservação, evitando o isolamento para uma eficaz preservação dos 
bens materiais e imateriais (IPHAN 2007). 
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estabeleceu-se um itinerário que revela a curta proximidade entre as edificações. 

O percurso total do roteiro possui pouco mais de dois quilômetros (2,1 KM), com 

tempo aproximado de vinte e sete minutos de caminhada. Essas características 

viabilizam o seu uso enquanto ferramenta pedagógica, permitindo a visitação e 

reconhecimento destas obras por meio de uma curta caminhada.
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Figura 4 - Localização das casas selecionadas do município de Canoinhas - SC 

 
Fonte: IPHAN. Organização: autora 
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 Edificação 01 

Foto 1 - Edificação 1 no ano de 2008, época de sua catalogação pelo IPHAN 

Fonte: IPHAN (2008). 
 

Edificação em madeira situada na Rua Curitibanos, nº 210, segundo 

IPHAN (2008) esta edificação foi construída em 1950 (fase de crise madeireira), 

e encontra-se em uso residencial. Com traços da arquitetura da época, apre-

senta o modelo construtivo e simplificado, telhados em duas águas inclinados 

em forma de asa de borboleta, com sótão habitável e sacada (característica mar-

cante da arquitetura em madeira do passado). Em relação à técnica, constata-

se a madeira disposta verticalmente com mata juntas, a cobertura é de telha 

cerâmica Francesa51 e esquadrias de madeira52. 

                                                 
51 Nas áreas onde preponderaram imigrantes poloneses e ucranianos, as telhas usuais são as 
francesas, introduzidas na região desde o final do século XIX (IPHAN,2011) 
52 As esquadrias estão entre os elementos mais importantes da arquitetura dos imigrantes em 
Santa Catarina. As portas centralizam as composições das fachadas frontais – quase sempre 
marcadas por composições simétricas. Frequentemente são trabalhadas – muitas vezes em 
almofadas. Elementos em losangos, retângulos e quadrados são comumente tratados em relevo. 
As portas frontais são na maioria das vezes dotadas de bandeiras envidraçadas proporção nas 
fachadas da arquitetura de todas as etnias. Já as janelas apresentam-se quase sempre com 
vidraças de consideráveis proporções, tendendo ao quadrado. 
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Foto 2 - Edificação 01, no ano de 2019 

 
Fonte: autora 
 

Apresenta-se em estado de conservação razoável, mas manteve as ca-

racterísticas importantes, não se descaracterizando desde a visita do IPHAN, no 

ano de 2008. O IPHAN (2008) assinala em suas fichas cadastrais que o propri-

etário tem interesse em receber visitantes, fato este de imensa importância para 

a valorização do patrimônio arquitetônico pela sociedade, pois a edificação po-

derá ser utilizada em práticas pedagógicas educacionais, como explanado no 

item seguinte deste capítulo. 
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 Edificação 02 

Foto 3 - Edificação 02 no ano de 2008, época de sua catalogação pelo IPHAN 

 
Fonte:  IPHAN (2008). 

 

Edificação em madeira situada na Rua Curitibanos, nº 364. Segundo   

IPHAN (2008), a construção desta edificação é datada de 1920. Esta época foi 

marcada pela grande ascendência da erva-mate, produto econômico de grande 

importância para a conformação de Canoinhas. Encontra-se em uso, destinada 

a fim residencial e em bom estado de conservação. 

 Nota-se traços na edificação que remetem a época de sua execução. Em 

relação à técnica, trata-se de madeira com encaixes horizontais, surgida no início 

do século XX, onde a madeira, que com a chegada de novas técnicas industriais 

passou a ser melhor aproveitada, com regularidade de cortes e sistema ma-

cho/fêmea. Essa técnica era ascendente nos Estados Unidos, e a madeira ser-

rada nestes padrões era exportada pela Madeireira Lumber. 
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Foto 4 - Edificação 02, em 2019 

 
Fonte: autora 

 

Além disso, percebe-se a presença de varanda frontal e também a exis-

tência de mansardas53, remetendo à miscigenação dos principais grupos imi-

grantes que ocuparam o território. Sua cobertura é inclinada de telha cerâmica 

francesa e esquadrias também de madeira. De maneira geral, a edificação en-

contra-se em bom estado de preservação mantendo suas individualidades perti-

nentes para a formação do patrimônio arquitetônico abordadas pelo IPHAN, em 

2008. Neste sentido, torna-se uma ferramenta relevante paro o uso pedagógico 

do patrimônio, pois remete a símbolos concretos da história da formação do es-

paço urbano de Canoinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53  Janela disposta sobre o telhado de um edifício para iluminar e ventilar seu desvão e, por 
extensão, este por sua vez pode ser usado como mais um cômodo de uma casa. 
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 Edificação 05 

Foto 5 - Edificação 03 no ano de 2008, época de sua catalogação pelo IPHAN 

 
Fonte:  IPHAN (2008) 
 

Essa edificação em madeira está situada na Rua Caetano Costa, esquina 

com a Rua Curitibanos, nº 652. O IPHAN (2008), aponta que sua construção 

ocorreu na década de 1930, quando se instalou a crise ervateira na região, de-

vido ao processo de industrialização no país e pela mudança no cenário do co-

mércio internacional da erva-mate. Atualmente é utilizada para fins comerciais e 

necessita de reparos para a sua conservação. 

Em relação aos seus aspectos históricos, mostra traços característicos do 

final do século XIX, com madeiras na vertical, perpendicular ao solo, para evitar 

a umidade e mata juntas para calefação, bem como um avanço na edificação 

principal, que na época em que eram construídas em geral abrigavam a cozinha 

da residência. Apresenta cobertura inclinada de telha cerâmica francesa. Pela 

sua fachada frontal percebe-se a existência de sótão. 

. 
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Foto 6 - Edificação 03 no ano de 2019 

 
Fonte: autora 
  

Nota-se que esta edificação é desprovida de varandas, como as demais. 

Percebe-se também que houve algumas descaracterizações da edificação cata-

logada em 2008 pelo IPHAN, nada que comprometesse ou desmerecesse o seu 

caráter histórico. A arquitetura desta edificação é de relevante prestígio para 

ações de educação patrimonial para com os habitantes de Canoinhas, pois re-

vela características de técnicas construtivas na paisagem urbana, fato este rela-

cionado, também, com a decadência da economia erva-mate e a alta da econo-

mia madeireira. 
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 Edificação 04 

Foto 7 - Edificação 4 nos anos de 2008, época de sua catalogação pelo IPHAN 

Fonte:  IPHAN (2008) 

Essa edificação em madeira está situada à Rua Pastor George Weger, n.º 

278. Segundo IPHAN (2008), esta edificação foi construída na década de 1920 

e foi usada como primeira moradia pelo Pastor da Igreja Luterana. A época de 

sua instalação foi o auge da economia e exportação da erva-mate, produto que 

foi responsável pela conformação do território. Encontra-se em bom estado de 

conservação. 

A arquitetura mostra traços do início do século XX, ligada ao ecletismo 

arquitetônico, observado pela presença de componentes decorativos, proveni-

entes de avanços tecnológicos, percebidos no frontão da cobertura, que come-

çaram a aparecer no início do século XX. Na cobertura inclinada, observa-se a 

presença de sótão e de mansardas, característica dos imigrantes que coloniza-

ram a região. Em relação à técnica construtiva, foram adotadas madeiras na ver-

tical, perpendicular ao solo para e mata juntas para calefação. As esquadrias 

também são de madeira, como as utilizadas na época. 
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   Foto 8 - Edificação 04, em 2019 

  
Fonte: autora 

 
Nota-se que esta edificação não passou por nenhuma descaracterização 

desde a época da sua catalogação, em 2008, pelo IPHAN. A presença desta 

edificação é de grande relevância para o patrimônio arquitetônico de Canoinhas, 

merecendo destaque nas ações de conscientização e educação sobre o tema 

pelos cidadãos. Neste sentido IPHAN (2008), em suas fichas cadastrais, informa 

que o proprietário tem interesse em receber visitação e contribuir com a valori-

zação e difusão do patrimônio de Canoinhas. 
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 Edificação 05 

Foto 9 - Edificação 05 no ano de 2008, época de sua catalogação pelo IPHAN 

 
Fonte:  IPHAN (2008). 

 

Construção em madeira, situada na Rua George Weiger, n.º 278, origi-

nada em 1920 (IPHAN, 2008) para ser um salão comunitário onde funcionavam 

aulas de idiomas (alemão, latim, etc.). Instalada no auge da economia ervateira, 

a edificação remete à opulência em seus detalhes construtivos. A arquitetura 

mostra traços do início do século XX, ligada ao ecletismo arquitetônico. Encon-

tra-se atualmente em bom estado de conservação. 

Apresenta inúmeros componentes decorativos característicos, provenien-

tes de avanços tecnológicos, observados nos detalhes do guarda corpo da sa-

cada e na sua parte superior, percebe-se a existência de lambriquins, surgidos 

no início do século XX. Trata-se de uma edificação de um pavimento, com va-

randa frontal, construída em madeiras com encaixe (macho/fêmea) na horizontal. 
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Foto 10 - Edificação 05, no ano de 2019 

Fonte: autora 
 

A edificação não teve nenhuma intervenção desde a época da sua cata-

logação, em 2008, pelo IPHAN. As características arquitetônicas reforçam a im-

portância do bem para o patrimônio arquitetônico do município, merecendo des-

taque nas ações de preservação e valorização. Neste sentido, IPHAN (2008), 

em suas fichas cadastrais, comenta que o proprietário aceita visitação e contri-

buir com a valorização e propagação do patrimônio de Canoinhas. 
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 Edificação 06 

Foto 11 - Edificação 06 no ano de 2007, época de sua catalogação pelo IPHAN 

 
Fonte:  IPHAN (2008). 
 

Residência em madeira, situada à Rua Pastor George Weiger, n.º 501. Sua 

construção é da década de 1920 (IPHAN, 2007). Trata-se de uma construção 

disposta com dois pavimentos em madeira com encaixes horizontais (macho/fê-

mea). A cobertura é do tipo quatro águas com mansardas. Possui varanda em 

toda fachada frontal. Percebe-se a presença lambriquins na varanda. A estrutura 

da casa e escada de acesso é em alvenaria (IPHAN, 2007). Além disso, percebe-

se a existência de by window54 e balaústres55 na lateral da escada. Esses deta-

lhes são provenientes do ecletismo arquitetônico, conforme abordado anterior-

mente e também da influência da Lumber no processo industrial da madeira. 

 

                                                 
54  By window é um tipo de janela que se projeta para fora do edifício, sendo protegida por vidros, 

associadas com a arquitetura vitoriana, refere-se ao reinado da rainha Vitória (1837-1901), é uma 
série de estilos de revival arquitetônico. 
55 Os guarda-corpos de balaústres de argamassa, inseridos nas casas construídas a partir da 

década de 1920, caracterizando, juntamente com outras aplicações em argamassa, um 
momento eclético da arquitetura das regiões de imigração, em Santa Catarina (IPHAN, 2011). 
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Foto 12 - Edificação 06, em de 2019 

 
Fonte:  autora 

 

A edificação de grande imponência, construída em uma época histórica 

de riqueza e ascensão para o município, encontra-se atualmente em péssimo 

estado de preservação e abandonada. Representa um visível descaso com re-

lação à edificação, seus elementos construtivos, símbolos históricos para a con-

solidação de uma identidade, os quais encontram-se deteriorados. Porém, se-

gundo IPHAN (2007), quando da ocasião da visita, os proprietários destacaram 

que tinham interesse em receber visitação e colaborar com a valorização do pa-

trimônio arquitetônico. 
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 Edificação 07 

Foto 13 - Edificação 07 no ano de 2007, época de sua catalogação pelo IPHAN 

 
Fonte:  IPHAN (2007). 
  

Construída em madeira, na década de 1930, época de crise da erva-mate, 

foi erigida para fins residenciais. A edificação está situada na Rua Francisco de 

Paula Pereira, n.º 628, dotada de um pavimento e sótão habitável. Apresenta 

cobertura com telha cerâmica francesa e dotada de mansarda. Sua técnica cons-

trutiva é em madeira com encaixes horizontais (macho/fêmea), remetente das 

primeiras décadas do século XX, além da aplicação de adornos decorativos pro-

veniente das novas técnicas industriais surgidas na época (IPHAN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 - Edificação 07, em 2019 
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 Fonte: autora 

 

Além disso, a edificação remete traços da miscigenação étnica que for-

maram a malha urbana de Canoinhas no final do século XIX e início do século 

XX, mostrando assim a sua importância histórica para a região, fato este de 

grande relevância para o emprego deste bem em práticas pedagógicas educa-

cionais referentes ao patrimônio histórico. Atualmente, a edificação encontra-se 

adaptada para uso comercial e em excelente estado, sem nenhuma alteração 

desde a visita do Iphan, em 2007. 
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 Edificação 08 

Foto 15 - Edificação 08 no ano de 2007, época de sua catalogação pelo IPHAN 

Fonte:  IPHAN (2007). 
 

Edificação mista, datada de 1927, localizada à rua Vidal Ramos, n.º 797. 

A arquitetura da construção consiste em dois pavimentos e fachada em alvenaria 

autoportante.56 O corpo da edificação é em madeira disposta verticalmente com 

mata juntas. Com varanda frontal no pavimento superior e guarda corpo deco-

rado em madeira57 (IPHAN 2007). A obra arquitetônica é típica do ecletismo do 

início do século XX, com somente a fachada em alvenaria e janelas e aberturas 

contornadas em ressaltos. Este fato também é percebido nas peças decorativas 

industrializadas no guarda corpo da varanda. 

                                                 
56   Sistema em que a alvenaria tem função estrutural, dispensando a construção de vigas e 
pilares, estas estruturas estão entre as mais antigas da região de imigração em Santa Catarina 
e demonstraram, ao longo dos tempos, sua adaptabilidade e durabilidade. São tolerantes às 
deformações e apresentam boa resistência a cargas e estresse (IPHAN, 2011) 
57  São relativamente comuns – em especial na região norte, de colonização polonesa – os 
guarda-corpos trabalhados com tábuas de madeira, formando diferentes desenhos e 
composições geométricas que variam do simples ao complexo (IPHAN, 2011) 
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Foto 16 - Edificação 08, em 2019 

 
Fonte: autora 

 

A edificação encontra-se em excelente estado de preservação e passou 

por poucas modificações desde sua visita pelo IPHAN, ocorrida em 2007. Per-

cebe-se que na cobertura, abaixo do beiral, houve a aplicação de lambriquis, 

bem característico da arquitetura polonesa, bem como a aplicação de detalhes 

na parte mais elevada do telhado (cumeeira). Quanto ao uso, ainda é o mesmo 

da época em que foi visitada abrigando um hotel. A edificação remete a traços 

de imigrantes que ocuparam a região e contribuíram para a formação do espaço 

urbano, sendo de grande valia a utilização desta construção em práticas de iden-

tificação e valorização do patrimônio arquitetônico. 
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 Edificação 09 

Foto 17 - Edificação 09 no ano de 2007, época de sua catalogação pelo IPHAN 

Fonte:  IPHAN (2007). 
 

Obra arquitetônica em madeira, datada da década de 1920, localizada na rua 

Vidal Ramos, n.º 404, época de ascensão da indutaria ervateira na região. A edi-

ficação foi erigida para fins residenciais, com um pavimento e sótão habitável. 

Em relação a sua técnica construtiva é em madeira disposta verticalmente com 

mata juntas. Mostra características de técnicas construtivas surgidas no final do 

século XIX como elementos decorativos seriados, visualizados nos frontões e 

nos lambriquins do telhado e no guarda corpo da varanda do sótão, típicos da 

arquitetura polonesa. 



110 
 

Foto 18 - Edificação 09, em 2019 

 
Fonte: autora 

 

As esquadrias são em madeira com venezianas e enfeites em formato de 

coração no pavimento superior, característicos dos imigrantes que se instalaram 

na região. Além disso, a estrutura da casa é em alvenaria autoportante e 

encontra-se bom estado de conservação, não apresentando qualquer 

modificação desde a visita do IPHAN, em 2007. Esta edificação é um exemplar 

da colonização e formação do território que representa o patrimônio arquitetônico 

da região, merecendo ações de valorização e preservação. Os proprietários 

aceitam a visitação para conscientização da sociedade, conforme informado pelo 

IPHAN, na época de sua visita para catalogação dos bens. 
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 Edificação 10 

Foto 19 - Edificação 10 no ano de 2007, época de sua catalogação pelo IPHAN 

Fonte:  IPHAN (2007). 
  

Residência com dois pavimentos, situada na rua Coronel Albuquerque n.º 

433, construída em madeira no ano de 1908, período de expansão da economia 

ervateira no então distrito de Canoinhas. Com encaixes horizontais, técnica 

surgida no início do século XX, com a chegada de novas tecnologias. Fachada 

simétrica com dois volumes bem marcados com telhado, duas águas e 

mansardas. Além disso, os lambrequins enfeitam o telhado que foi coberto com 

telha francesa e as esquadrias em madeira remetem às características dos 

vários grupos de imigrantes que ocuparam o território. 
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Foto 20 - Edificação 10, em 2019 

 
Fonte: autora 

 

A edificação ainda continua utilizada para fins residenciais, em bom 

estado de conservação, necessitando apenas alguns pequenos reparos. A 

edificação não teve alterações desde a época de catalogação do IPHAN, no ano 

de 2007. Os proprietários desta edificação também concordam com o uso dela 

para fins de conscientização e promoção do patrimônio arquitetônico. 

Como abordado, a arquitetura em madeira é importante para a história da 

região, porém, IPHAN (2007) e IPHAN (2008), revelam que nenhuma destas edi-

ficações aqui expostas foram tombadas pelos órgãos públicos responsáveis, fato 

este perceptível na paisagem urbana, que demonstra que este tipo de edificação 

vem sendo substituído por construções em alvenaria e lajes pré-moldadas (Bogo, 

2017). Isso revela a falta de conhecimento e descaso por parte dos membros da 

sociedade em relação a estes símbolos de imensa importância para história da 

região, que constituem parte do patrimônio cultural. Diante do exposto, são ne-

cessárias ações educativas de conscientização, valorização e preservação. Tais 

ações precisam apresentar como objeto, principalmente, a população local, a 

qual poderá aprofundar o conhecimento sobre a cultura de sua região, além de 

protagonizar ações de preservação patrimonial e da memória de sua formação 

econômica e sociocultural. 
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4.3 A ROTA CULTURAL 

O conceito de “rota cultural” que foi debatido pela primeira vez quando a 

Rota dos Peregrinos para Santiago de Compostela58 foi incluída na Lista do Pa-

trimônio Mundial, em 1993, em Cartagena, Espanha. Com isso, o Comitê do Pa-

trimônio Mundial, reunido em sua 19ª sessão, em Berlim (1995), dispôs que as 

Rotas Culturais fizessem parte do Patrimônio Cultural. Assim, o ICOMOS, em 

1998, fez diversas pesquisas em diferentes regiões do mundo, para aprimorar o 

conceito referente às “Rotas Culturais” e estabeleceu bases científicas e meto-

dológicas para a sua identificação. Este fato resultou, em fevereiro de 2005, no 

reconhecimento dos itinerários culturais como categoria para ser inclusa na Lista 

do Patrimônio mundial (PISTORELLO, 2013). 

 No ano de 2008, foi publicada a Carta internacional sobre os Itinerários 

Culturais, documento que passou a reconhecer estes percursos como fruto do 

desenvolvimento das ciências da preservação e podendo ser identificados como 

uma via de comunicação com fins diversos e de forte representatividade na his-

tória. Dessa maneira, Icomos (2008, p.2) afirma que: 

o conceito de Itinerário Cultural revela-nos o conteúdo patrimo-
nial do fenômeno específico de mobilidade e de trocas humanas 
que se desenvolveu através das vias de comunicação que faci-
litaram a sua expansão e que foram utilizadas ou deliberada-
mente postas ao serviço dum objetivo concreto e determinado. 
Pode tratar-se de um caminho que foi traçado expressamente 
para atingir esse fim ou de uma via que utilizou, inteiramente ou 
em parte, caminhos já existentes e que serviram diversos fins. 
Mas, além da sua função como via de comunicação ou de trans-
porte, a sua existência e o seu sentido enquanto Itinerário Cul-
tural propriamente dito explica-se unicamente pela sua utilização 
histórica com um fim concreto e determinado e por ter favorecido 
a criação dos elementos patrimoniais associados a esse fim e 
que, sendo o resultado da sua própria e singular dinâmica, refle-
tem a existência de influências recíprocas entre grupos culturais 
diversos durante um longo período da história. 

Estas rotas são de forte representatividade na história, pois são espelhos 

das sociedades que os utilizam ao longo do processo de desenvolvimento por 

se tratarem de fenômenos de valor singular, que condensam bens patrimoniais 

juntados pela ação humana ao longo do tempo. Constituídos com prioridade ou 

                                                 
58  Direcionada na cidade de Compostela, na Espanha. O uso dos caminhos faz surgir vilas, 

mosteiros, igrejas, e outros elementos em suas proximidades. Protegida desde 1987, pelo 
Conselho da Europa, organização política mais antiga da Europa (constituída em 5 de maio de 
1949) (RUY; ALMEIDA , 2013). 



114 
 

gerados espontaneamente, são surgidos do desenvolvimento das adaptações 

espaciais humanas. Sua identificação apenas pode ser abstraída em olhares in-

terdisciplinares e capazes de abordar toda sua complexidade (RUY; AL-

MEIDA,2017). 

Pistorello (2013) assinala que os bens culturais são importantes na cons-

trução de rotas culturais, e sua valorização pode contribuir para a sua conserva-

ção e a de diversos recursos encontrados ao longo do caminho. Além disso, a 

interpretação do território e dos recursos nele presentes, endossa uma narrativa 

que corrobora com a construção de uma identidade do lugar e este fato pode 

ressignificar a relação dos atores sociais com o lugar no qual vivem. 

Cardoso e Castriota (2012) completam enfatizando que estas rotas permi-

tem que se estabeleçam diretrizes que dialogam de forma complementar com 

uma abordagem histórica cultural. Deste modo, sua compreensão pode propagar 

a cultura pautada no movimento de ocupação populacional. A sua base concei-

tual foi apresentada como uma estrutura aberta, dinâmica e evocativa, sendo 

reconhecidas as diversas dimensões e valores que envolvem o patrimônio (eco-

nômico, social, simbólico, filosófico) e os “significados”, advindos das interações 

e dos processos contínuos, dinâmicos e evolutivos, entre o homem e o ambiente 

natural. 

A valorização e a utilização dos valores históricos, artísticos, etnográficos, 

científicos e técnicos dos bens, faz com que administrações e instituições públi-

cas, Universidades e a sociedade civil, desenvolvam programas e ações educa-

cionais que oferecem o fortalecimento das relações que as comunidades têm 

com as identidades e histórias de seu lugar e com as expressões culturais que 

se manifestam no cotidiano dos diversos grupos sociais (HALLAL, MULLER, 

2017). 

Paula (2008) destaca que no Rio de Janeiro, assim como em vários locais 

do mundo, tem sido feito um projeto de rota turística, para proporcionar o conhe-

cimento da cultura, história e patrimônio. Antes de iniciar o itinerário realiza-se 

uma palestra para os participantes, destacando aspectos importantes da forma-

ção sócio- cultural do local. Como resultados do passeio, abrem-se horizontes 

aos membros da sociedade, que afirmam já terem comparecido ao local sem a 

menor atenção ou interesse. 
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Outra iniciativa foi a realização da I Caminhada Urbana, organizada em 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, promovida pelo o curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (CAU-UFSM), com o intuito 

aproximar a comunidade com o espaço urbano. Essa caminhada empregou vá-

rias ações pedagógicas para aproximar a sociedade aos espaços livres e edifi-

cações históricas do município. Conforme relatos, esta ação propiciou aos parti-

cipantes o reconhecimento da paisagem urbana, houve um maior entendimento 

sobre os espaços livres e edificados, por serem cotidianamente mal explorados 

no que se refere ao patrimônio histórico-cultural e à oferta de usos atrativos à 

comunidade (ALBERTON, et.al, 2014). 

Do mesmo modo, o Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade de 

Pelotas (UFPel), criou um itinerário cultural, em 2009. Ao longo do roteiro os par-

ticipantes são guiados pelos estudantes do curso, em um percurso de ônibus 

pelos prédios da universidade, os quais configuram símbolos importantes da 

identidade e memória da cidade. Neste itinerário aborda-se a relevância dos pré-

dios da época e que desempenhavam suas funções originais, bem como a im-

portância do seu uso atual, enquanto espaço educativo. Assim, a rota considera 

a preservação dos bens culturais como prática social, inserida nos contextos cul-

turais, nos espaços da vida dos membros da sociedade (HALLAL, MULLER, 

2017). 

Para os autores, a educação patrimonial alcançada com essa prática ca-

racteriza-se pela conciliação para a constituição coletiva do conhecimento, iden-

tificando, desta maneira, a comunidade como criadora de saberes, reconhe-

cendo a existência de um saber local. Ou seja, reconhece-se que os bens cultu-

rais estão inseridos em contextos de significados próprios associados à memória 

do local. 

Para Milan (2007), interpretar o patrimônio é uma forma prática de informa-

ção do que se apreende da construção original de uma determinada sociedade. 

Possibilita o entendimento de algo que não é cotidiano para quem o observa e é 

exótico, aguçando a curiosidade de saber e de apreender. 

A partir da literatura analisada e da proposta de constituição de um roteiro 

cultural no município de Canoinhas, alguns resultados podem ser prospectados. 

Uma das potenciais consequências da criação e operacionalização de um roteiro 
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cultural consiste no aumento do nível de conhecimento por parte dos participan-

tes, acerca da história de seu município. Compreende-se que a qualidade da 

aprendizagem direcionada aos participantes do roteiro depende da profundidade 

e qualidade da experiência ao longo do roteiro, o que demanda profunda pes-

quisa e preparação prévia para sua organização. Sendo os roteiros turísticos-

pedagógicos importantes instrumentos para a tomada de conhecimento e com-

preensão do patrimônio histórico-cultural, essa ferramenta possibilita aos parti-

cipantes a observação do seu entorno e a compreensão de sua própria realidade, 

sensibilizando-os para questões de preservação patrimonial e, também, identi-

tárias. 

Diante do exposto, percebe-se que ações de educação voltadas ao patri-

mônio arquitetônico têm sido de grande relevância para o resgate da identidade 

de um povo dentro do seu território. Além disso, os itinerários são meios inter-

pretativos mais utilizados como ferramenta pedagógicas, pois permitem conhe-

cer os valores do lugar de uma forma amena, relevante, participativa e ordenada, 

ao mesmo tempo em que possibilita a interação das pessoas com o espaço. 

No roteiro proposto nesse capítulo, seriam abordados assuntos referentes 

à formação histórico-sócio- espacial e econômica do município, características 

arquitetônicas e técnicas construtivas utilizadas pelos colonizadores da época. 

Na mesma direção, analisar-se-iam os aspectos plásticos característicos dos 

mesmos, integrando, desta maneira, o espaço presente com o passado. 

O roteiro proposto, como visto anteriormente, apresenta cerca de dois mil 

metros (2,1 Km), em superfície praticamente plana, para atender alunos do en-

sino fundamental da rede pública e privada, com a faixa etária de 10 a 14 anos 

de idade. Tem como objetivo principal despertar o sentimento de pertencimento 

à localidade em que vivem, bem como a valorização dos patrimônios arquitetô-

nicos em madeira e a sensibilização deste público a ações de preservação deste 

símbolo material marcante na paisagem urbana do município. O roteiro demanda 

cerca de 60 minutos de passeio, auxiliado por um guia qualificado, com parada 

de cinco minutos em cada edificação para explanar os assuntos pertinentes a 

elas. 

Para preservar a memória da população é necessário ao mesmo tempo 

preservar os espaços utilizados por ela e as manifestações cotidianas de seu 

viver, sendo as ações de preservação do patrimônio cultural indissociáveis da 
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história do local, estão diretamente conectadas ao passado. Deste modo, a pai-

sagem urbana participa como suporte ativo, integrante e testemunha de uma 

ação cultural que se constrói no tempo e se manifesta no espaço, formando a 

identidade territorial desta população (OLIVEIRA, CALLAI, WIDNER, 2016). 

Para que um território se desenvolva é necessário um procedimento de 

mudança, situando a história dentro do território e integrando dinâmicas locais, 

regionais, nacionais e mundiais, sustentado na fortificação dos recursos e ativos 

ali existentes, com vistas à dinamização socioeconômica e à melhoria da quali-

dade da vida da sua população. Neste sentido, o patrimônio arquitetônico con-

siste em ferramenta de grande relevância a ser implementado nos processos de 

desenvolvimento de um determinado território.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na introdução desse trabalho, estabeleceu-se o questionamento central e 

os objetivos a serem perseguidos ao longo do desenvolvimento da pesquisa.  

Buscou-se evitar ideias e posicionamentos preconcebidos, desse modo, houve 

mudanças substantivas em relação ao projeto de qualificação. Desse modo, com 

base na fundamentação teórica e na literatura utilizada ao longo da pesquisa, e 

com o intuito de evitar e/ou minimizar erros e aproximar-se da realidade concreta 

do recorte espacial pré-estabelecido, pode-se produzir uma síntese que a título 

de considerações finais. 

O conceito de patrimônio passou a ser difundido com caráter religioso, na 

Idade Média. O Cristianismo elevou o conceito a valores coletivos compartilha-

dos pela sociedade, mas que eram ligados a sentimentos religiosos e elitizados, 

expressos na monumentalizarão da Igreja Católica, e passaram a dominar os 

horizontes físicos e espirituais da sociedade envolvida. Somente no século XX, 

buscou-se contemplar todos os símbolos (materiais e imateriais) que compreen-

dem as práticas humanas de uma sociedade, em todos os níveis sociais, no 

tempo e no espaço. 

Constata-se que no transcorrer do século XX, as Cartas patrimoniais fo-

ram instrumentos relevantes para políticas de utilização e conservação do patri-

mônio. Estas cartas tiveram o intuito de uniformizar os discursos de preservação 

do bem cultural. Através delas, foi criado pela Unesco, em 1972, um instrumento 

importante para a conceptualização e criação de um patrimônio mundial, através 

da sua conferência internacional. A partir desse momento, reconheceu-se a res-

ponsabilidade do Estado sobre a conservação e divulgação destes bens, fato 

este que faz do Estado o protagonista para políticas de identificação e valoriza-

ção do o patrimônio cultural. Isto outorgou poderes para a utilização deste patri-

mônio em benefício dos interesses públicos. 

No Brasil, o debate pertinente à tutela do patrimônio cultural ganhou novas 

coras no ano de 1937, com a criação do SPHAN. Cabe destacar que, naquele 

período, o patrimônio histórico estava relacionado ao conjunto dos bens móveis 

e imóveis existentes no país, cuja conservação fosse de interesse público, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excep-
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cional valor arquitetônico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Nesse con-

texto também foram definidos os critérios para a criação do Decreto-lei n.º 

25/1937, que junto com a concepção de patrimônio fundada nos valores de mo-

numentalidade e excepcionalidade, o tombamento e o restauro como instrumen-

tos de preservação. 

A décadas e 1970 foi de grande significado para as políticas de preserva-

ção no Brasil, nesta época foi realizada nova política de tombamento que pas-

sava a preservar os conjuntos em torno das estruturas e não mais as constru-

ções individuais. No final daquela década, iniciou-se o reconhecimento de bens 

procedentes do saber popular, propondo uma definição mais abrangente de pa-

trimônio cultural, voltado também aos bens imateriais. Este fato foi reconhecido 

pela Constituição Federal de 1988. A partir daí, vem se valorizando a participa-

ção da sociedade nas ações de preservação e promoção do patrimônio cultural. 

A legitimação desses novos instrumentos legais para a identificação, re-

conhecimento e promoção de bens culturais de natureza dinâmica e processual 

foi colocada em discussão a partir da necessidade de confrontar questões de 

ordem epistemológica, metodológica e política, ao mesmo tempo em que vem 

recair sobre a redefinição dos paradigmas clássicos da política. Esses novos 

instrumentos foram criados em destaque ao tombamento com o objetivo de en-

volver os diferentes amparos da memória, manifestados num conjunto de práti-

cas culturais cujas medidas de salvaguarda visam à preservação de festas e 

celebrações, saberes e ofícios, formas de expressão e demais referenciais cons-

titutivos da identidade e formação da sociedade brasileira. 

Averiguou-se que o turismo cultural é uma prática adotada em grande es-

cala para valorização e conhecimento de bens culturais pelos membros da soci-

edade, desde o início do século XX, porém, a formulação de projetos voltados 

ao turismo cultural e ao desenvolvimento, em várias regiões, promoveram um 

processo de reabilitação das áreas degradadas e sugeriram novos usos aos 

bens recuperados, que acabaram promovendo a exclusão da população resi-

dente nessas áreas. 

A nova conceitualização de Patrimônio Cultural se organizou por uma 

ótica interdisciplinar com a cultura, a memória e imaginário, formando a identi-

dade de um território que, se consolidaria pelo exercício da cidadania, entendida 

como direito à memória e a proteção do patrimônio cultural de distintos grupos 
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que convivem num mesmo território, fundamentando, assim, as bases das trans-

formações sociais necessárias para a coletividade. 

Nesse sentido, a educação consiste em ferramenta privilegiada para a 

conscientização dos cidadãos sobre a preservação do patrimônio cultural, atra-

vés de práticas pedagógicas focadas nos bens culturais e que identifiquem os 

membros da sociedade através da história, avivando assim um sentimento de 

pertencimento através do tempo e do espaço (re) tomado por estas pessoas 

dentro do território. 

Portanto, a análise revelou a extrema relevância do conceito de patrimô-

nio, no Brasil e no mundo, bem como a sua relação com a conformação de de-

terminada identidade territorial para os membros da sociedade. Assim, para se 

consolidar uma identidade torna-se necessário conhecer alguns aspectos endó-

genos e exógenos do território, a estrutura produtiva gerada e as relações sociais 

estabelecidas, na região sob enfoque, no tempo e no espaço. 

Inicialmente, a região era habitada por populações indígenas, e com a 

abertura do caminho das tropas ocorreu o prolongamento dos laços sociais da 

região, bem como a ampliação de contatos culturais. Destarte, o caboclo com-

punha a maior parte da população da região. No final do século XIX e início do 

século XX, cresceu a presença de imigrantes europeus. Este novo grupo popu-

lacional aderiu ao modo de vida da população, podendo destacar entre estes o 

hábito de tomar chimarrão, produto proveniente da erva mate, um dos principais 

produtos da economia regional. 

Em relação a disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina, foi intensa 

na região por ser abastada em ervais nativos, onde a sua extração compunha a 

principal mercadoria de exportação dos dois estados. Essa disputa foi norteada 

pela necessidade de expansão do mercado ervateiro e era dirigida por forças 

políticas locais de ambos os estados, pela redefinição dos limites. 

As disputas de terras retroalimentavam outro fenômeno, o coronelismo, que 

por sua maneira, apresentou especificidades que adquiria características pecu-

liares no território, sobretudo, com a chegada da Lei de Terras (1850). Esse fato 

acarretou a proibição de acesso dos caboclos aos ervais nativos que lhes ser-

viam para subsistência. Além dessas peculiaridades do processo histórico da-

quela região, no início do século XX se estabeleceu naquela área a Lumber Com-

pany, que foi responsável pela expulsão dos caboclos das terras, exploração da 



121 
 

madeira e venda de lotes para os imigrantes europeus. A empresa também foi 

promoveu a devastação da mata nativa da região. De todo modo, constatou-se 

que a empresa teve papel importante na formação econômica e social do muni-

cípio Canoinhas. 

Esses fatores, atuando de forma combinada, resultaram no aumento da 

tensão social e, entre os anos de 1912 e 1916, na deflagração da Guerra do 

Contestado. A forma de vida constituída pelos caboclos rebelados era baseada 

na religiosidade dos monges João Maria e José Maria. Os caboclos formaram 

assim os seus redutos, onde ocorreu a elaboração de ações ofensivas por eles 

contra os pontos representativos da ordem capitalista em constituição. 

Após o genocídio produzido pelo Estado republicano contra a população 

cabocla do Contestado, as décadas subsequentes forma marcadas pela conso-

lidação de uma matriz produtiva extrativista e extremamente excludente. Dessa 

forma, constatou-se que a economia da erva-mate assumiu papel decisivo no 

processo de crescimento econômico da região, especialmente até os anos 1930, 

quando distintos fatores, em consonância, resultaram na decadência paulatina 

desse setor. 

Outro produto derivado da matriz produtiva que se consolidou na região 

sob enfoque foi a madeira, cuja extração e beneficiamento em larga escala inici-

aram com o processo de colonização, apresentando constante crescimento e 

representatividade no decorrer dos anos. Devido à exploração irresponsável da 

madeira, a araucária foi quase que esgotada. Então, a partir dos anos de 1960, 

introduziu-se novas espécies de vegetação, como o Pinus illiottii, e, que têm sido 

destinadas como fonte primária de matéria-prima para as indústrias de celulose, 

papel e móveis. 

Notou-se que a região do município de Canoinhas foi marcada por ciclos 

econômicos da erva mate e da madeira, fato este proporcionado, sobretudo, pela 

abundância destas matérias primas existentes na formação física do território e 

pela consolidação de uma matriz produtiva imposta pelas classes dominantes. 

Sendo assim, a formação do território foi influenciada pela luta da sua população, 

pelas forças capitalistas (ferrovia, Lumber, imigrantes e etc.), pelos coronéis. 

Esse conjunto de combinações sociais, naturais, culturais e econômicas foi de-
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cisivo para a formação da identidade do município de Canoinhas e que influen-

ciaram na construção do patrimônio arquitetônico, sobretudo de madeira, sím-

bolo material e imóvel da identidade de um grupo populacional. 

Revelou-se que as habitações em madeira estão espraiadas por toda pai-

sagem urbana do território de Canoinhas. A utilização da madeira nas edifica-

ções decorre de costumes indígenas, primeiros habitantes da região, que inspi-

raram as habitações dos imigrantes recém-chegados. Porém, foi no final do sé-

culo XIX, com a preocupação do Estado em introduzir novas tecnologias e com 

processo de colonização, surgiram elementos físicos e técnicos que viabilizaram 

as edificações em madeira inventariadas nesta pesquisa. 

As características físicas destas edificações, executadas em época de ecle-

tismo arquitetônico, tinham influência da miscigenação étnica dos diferentes imi-

grantes europeus que ocuparam o território. São perceptíveis os traços arquite-

tônicos introduzidos pelos imigrantes. 

A empresa Lumber também influenciou a identidade da arquitetura da re-

gião. Exportava matéria prima beneficiada para construção da técnica constru-

tiva de madeira em encaixes horizontais, técnica em ascendência nos Estados 

Unidos e que passou a ser utilizada também nas edificações erigidas no território. 

Além disso, a empresa também influenciou no traçado urbanístico da região. 

Devido à importância da arquitetura para o reconhecimento histórico de 

uma região, o patrimônio arquitetônico tem sido um componente cultural de 

grande relevância para compor os roteiros culturais na modernidade. Estes itine-

rários têm sido utilizados como ferramentas pedagógicas de ensino e aprendi-

zado, com a exploração dos elementos culturais de um território. Percebeu-se, 

também, que bens patrimoniais, quando inseridos em roteiros culturais, são va-

lorizados pelos membros da sociedade, justificando a utilização dos roteiros nas 

ações proteção do patrimônio histórico cultural. 

Vale ressaltar que a região é carente de ações de proteção e reconheci-

mento do vasto patrimônio cultural existente. Esse fato necessita de providências 

legais, pelos órgãos públicos responsáveis. Isto deve ocorrer em conjunto com 

a comprovação do valor patrimonial junto à comunidade para o reconhecimento 

da sua identidade através do tempo dentro do território. 
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Outra possibilidade é a integração do roteiro proposto ao turismo cultural, 

fato que possibilita, também, o desenvolvimento econômico, por meio da explo-

ração de elementos territoriais endógenos através do roteiro. Assim, esses ele-

mentos, quando inseridos em roteiros culturais, passam a alcançar valorização, 

o que justifica por vezes a utilização dos mesmos na salvaguarda patrimonial. 

Por fim, analisar o território, perceber os recursos nele presentes e cons-

truir uma análise que explique a sua formação econômica e social é de grande 

relevância para fomentar o desenvolvimento regional. Porém, percebeu-se pou-

cos estudos na literatura que relacionem os itinerários culturais ao patrimônio 

histórico e ao desenvolvimento regional. Espera-se que com uma metodologia 

de identificação de uma rota cultural, levando em conta elementos internos e 

externos, consiga-se trazer novos horizontes nesse campo de resgate da identi-

dade territorial. Um território não é um meio acabado e pronto em determinada 

época. O território é um transeunte no processo histórico de desenvolvimento de 

uma formação societal.
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