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RESUMO 

 

CUNHA, Thaís. Um Estudo de Verificação de Uso do Patrimônio Histórico 
Municipal Tombado do Centro de Florianópolis. Florianópolis, 2012. 83 p. 
Relatório de Estágio Supervisionado/TCC do curso de Turismo das Faculdades 
Integradas ASSESC, 2012. 
 

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido juntamente com o estágio obrigatório 
supervisionado na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes – SETUR, 
mais especificamente no Centro de Atendimento ao Turista. Tem como objetivo 
principal verificar a possibilidade de expandir o patrimônio histórico municipal 
tombado no centro de Florianópolis, SC em vista ao turismo na localidade. A 
pesquisa foi elaborada pelo método indutivo, e de abordagem quantitativa, através 
de uma pesquisa descritiva, documental e bibliográfica. Utilizou-se alguns autores 
como Oliveira (1998), Ignarra (1999), Barreto (2000), Costa (2009), Dias (2006), Beni 
(2008), Adams (2002). A pesquisa parte da identificação da situação dos conjuntos 
históricos arquitetônicos tombados em âmbito municipal, a descrição de seus usos, 
a escolha de um conjunto específico para uma amostragem, e o conhecimento da 
opinião dos proprietários ou gestores destes bens tombados e suas perspectivas em 
relação ao turismo. A intenção do estudo é entender por qual razão tais bens 
tombados não são alvo de visitação turística na cidade. Para isso, uma entrevista foi 
realizada com alguns proprietários de bens de um conjunto histórico específico: o 
Bairro da Tronqueira. Com o resultado das pesquisas pôde-se concluir que o 
desconhecimento por parte dos gestores sobre o tombamento e indicações e 
proibições de usos no imóvel, o descaso do poder público com poucos incentivos e 
falta de fiscalização e a falta de envolvimento da comunidade local são aspectos que 
contribuem para a degradação e descaracterização destes bens, que como 
resultado gera o desinteresse por parte dos turistas que buscam aspectos culturais 
que sejam valorizados pela população local. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico. Conjuntos Históricos. Centro de Florianópolis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cidade de Florianópolis possui características únicas que atraem turistas 

nacionais e internacionais todos os anos. Suas belezas naturais e sua cultura 

marcante são fatores potenciais para a escolha da cidade como destino de viagem. 

O seu grande valor histórico combinado com patrimônios culturais de natureza 

material e imaterial desenvolvem o turismo na cidade afora a temporada de verão. 

A mudança de valores gerada pela globalização, e consequentemente, 

causando a perda gradativa da identidade local através do processo de urbanização, 

vem provocando a descaracterização da paisagem cultural e a perda do patrimônio 

histórico edificado através da desvalorização e abandono destes bens.  

O município de Florianópolis, sendo uma das cidades pioneiras em relação à 

proteção do patrimônio histórico edificado, possui um grande número de bens 

tombados em âmbito municipal na região central de Florianópolis, que foram 

protegidos por representar diferentes momentos históricos, a fim de evitar a perda 

da identidade e seu vínculo com o passado. Tais bens culturais foram divididos em 

conjuntos arquitetônicos que representam a expansão do Centro Histórico da 

cidade. 

Apesar de tombados, estes bens que estão sendo descaracterizados e 

desvalorizados devido a estas mudanças de valores. A existência destes bens, ao 

contrário do Centro Histórico que é maciçamente divulgado e amplamente conhecido 

e reconhecido como patrimônio histórico cultural de Florianópolis, passa quase que 

despercebida pelo habitante local, e consequentemente, pelo turista na cidade. 

O turismo na cidade é um elemento que deve beneficiar a conservação, 

valorização e proteção do patrimônio histórico do local. O turismo quando gerido 

corretamente, traz benefícios não somente ao visitante mas também ao residente, 

criando assim um dinamismo entre as atividades, respeitando sua identidade e 

envolvendo-se com a comunidade local. 

Este estudo busca verificar o uso deste patrimônio histórico municipal 

tombado do centro de Florianópolis a fim de entender por que razão a maioria dos 

bens tombados não são alvos de visitação turística, podendo gerar interação entre 

os elementos de cultura patrimoniais de natureza material e imaterial de 

Florianópolis com o turismo cultural na cidade, tornando possível o desenvolvimento 

da atividade de forma saudável para ambos os elementos. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

Através do período de estágio realizado no Centro de Atendimento ao Turista 

no centro de Florianópolis, SC, foi possível notar que quando se fala em patrimônio 

histórico os objetos de visitação são sempre os mesmos, e através desta 

experiência foi possível identificar bens materiais tombados em âmbito municipal 

cuja existência, tanto para o turista quanto para o habitante e o poder público, passa 

despercebido.  

O presente trabalho apresenta um estudo realizado sobre os conjuntos 

históricos tombados, focando em um conjunto específico escolhido pela autora para 

a realização de uma amostra de entrevistas com proprietários e locatários do bens 

para saber suas perspectivas sobre o turismo na localidade. 

 

1.1.1 Problema 

 

De que forma é possível identificar o patrimônio histórico tombado em âmbito 

municipal, e saber seus usos em vista do turismo na localidade? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para se obter um melhor entendimento sobre o conteúdo do estudo, a seguir 

serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Verificar a possibilidade de expandir as atrações do patrimônio histórico 

municipal tombado no centro de Florianópolis, SC em vista do turismo na localidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar o rol de bens imóveis tombados na região central de Florianópolis, 

SC; 

- Descrever os usos dos bens tombados na região central de Florianópolis, 

SC e a relação dessas atividades com o turismo; 
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- Saber a opinião dos proprietários e/ou gestores dos bens tombados na 

região central de Florianópolis e as perspectivas em relação ao turismo. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA   

 

Florianópolis tem bens imóveis tombados no entorno da Praça XV de 

Novembro cuja visitação turística é bastante marcante ao longo do ano, claro que 

com maior ênfase durante a temporada de verão. Palácio Rosa, Catedral 

Metropolitana, Mercado Público, Casa da Alfândega, Casa Victor Meirelles, entre 

outros, são maciçamente divulgados e amplamente conhecidos e reconhecidos 

como patrimônios histórico culturais de Florianópolis. 

Sabe-se, porém, que a região central de Florianópolis, muito além do 

chamado Centro Histórico, no entorno da Praça XV de Novembro, tem uma gama de 

casarios e outros bens materiais, muitos dos quais, inclusive, tombados, cuja 

existência para o turista, e também para o habitante da cidade, passa quase que 

despercebido.  

Essa falta de olhar sobre esse patrimônio favorece que esses bens não 

recebam a atenção necessária, tanto pelos proprietários quanto pelo poder público, 

para sua manutenção adequada.  

Por isso, esse estudo irá lançar um olhar sobre esse patrimônio de modo que 

sejam ‘descobertos’ pelos turistas, moradores locais, proprietários e poder público, 

com vistas a poder ‘movimentá-los’ turisticamente, até mesmo na baixa temporada. 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para a realização 

desta pesquisa. 
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1.4.1 Método Indutivo 

 

O raciocínio indutivo parte de uma análise particular para uma conclusão do 

geral, portanto, não nos fornece a certeza, apenas probabilidade (MATTAR, 2008).  

Neste trabalho foi utilizado o método de pesquisa indutivo pois partiu de uma 

análise particular do conjunto histórico IV, para se ter a conclusão geral dos demais 

conjuntos históricos tombados na área central da cidade de Florianópolis. 

 

1.4.2 Abordagem Quantitativa 

 

O método quantitativo emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema (RICHARDSON, 1999). 

Este método foi utilizado nesta pesquisa pois foi analisado um certo número 

de pessoas que responderam a entrevista para entender a situação como um todo. 

 

1.4.3 Pesquisa Descritiva 

 

Na pesquisa descritiva destaca-se a descrição das características de 

determinada população e o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2009). 

No trabalho foi utilizado a pesquisa descritiva para descrever os bens 

patrimoniais tombados em âmbito municipal, sua localização e seus usos. 

 

1.4.4  Pesquisa Bibliográfica 

 

Este tipo de pesquisa é desenvolvida a partir de um material que já foi 

elaborado, como livros e artigos científicos, tem a contribuição de vários autores 

(GIL, 2009). 

A Fundamentação Teórica do trabalho foi elaborada com base de pesquisa 

bibliográfica sobre assuntos como turismo, turismo cultural, patrimônio histórico e 

tombamento. Os principais autores utilizados na pesquisa bibliográfica são: Adams 

(2002), Andrade (2002), Barreto (2000) e Beni (2008). 
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1.4.5 Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental é realizada através de fontes como tabelas, 

estatísticas, cartas, relatórios, documentação oficial (GIL, 2009). 

Tais documentos foram utilizados na elaboração da Fundamentação Teórica, 

como tabelas, cartas e documentação oficial. 

 

1.4.6 Entrevista 

 

É uma técnica em que o investigador formula perguntas ao investigado, a fim 

de coletar dados que interessam à investigação (GIL, 2009). 

A entrevista foi utilizada na proposta para o local de estágio a fim de saber a 

opinião dos proprietários e locatários dos bens estudados na pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas no período de 12 de novembro de 2012 até 16 de 

novembro de 2012. Em um universo de 18 gestores, 6 responderam as entrevistas 

com perguntas abertas. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos assim estruturados: 

Introdução, Fundamentação Teórica, Local do Estágio, O Estágio, Propostas ao 

Local do Estágio e Considerações Finais. 

O primeiro capítulo aborda a introdução do trabalho onde consta a 

contextualização do mesmo, também consta a delimitação do tema, a problemática 

da pesquisa, os objetivos gerais e específicos a serem atingidos na pesquisa, a 

relevância e justificativa onde consta a importância do trabalho para a empresa 

estagiada, a metodologia em que foi utilizada para a confecção da pesquisa, assim 

como o presente item organização dos capítulos. 

No segundo capítulo consta a fundamentação teórica do trabalho em que o 

assunto da pesquisa é discutido, citando diversos autores da área com opiniões 

convergentes e divergentes sobre os temas como: turismo e definições, turismo 

cultural, e patrimônio histórico. 
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O terceiro capítulo traz informações sobre o local do estágio dividido em 

outros subcapítulos como: dados da empresa, histórico da empresa, estrutura física 

da empresa, setores/departamentos/organograma e recursos humanos. 

Já no quarto capítulo são abordadas informações referentes ao estágio 

realizado pela autora, divididos nos subcapítulos com informações sobre: o setor 

estagiado na empresa, as atividades desenvolvidas na empresa pela estagiária, 

análise do estágio apresentando os aspectos positivos, limitantes e os 

conhecimentos adquiridos. 

O quinto capítulo sugere uma proposta ao local do estágio relacionada com 

as dificuldades e oportunidades observadas no decorrer do estágio obrigatório 

realizado na Secretaria de Turismo Cultura e Esportes de Florianópolis. Mostra a 

pesquisa feita pela a autora relacionada com a fundamentação teórica e seus 

resultados. 

O sexto e último capítulo trata das considerações finais, ou seja, as 

conclusões obtidas através das pesquisas do quinto capítulo, atingindo uma 

resposta final. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas concepções sobre o turismo definido por 

determinados  autores da área, a história do turismo, turismo cultural e alguns dados 

estatísticos e pesquisas, conceitos sobre patrimônio cultural material e imaterial, e 

também sobre o tombamento e proteção do patrimônio cultural de Florianópolis, SC. 

 

2.1 TURISMO E DEFINIÇÕES 

 

Definir o turismo é tão contraditório quanto compreender a atividade turística. 

Sua concepção passa por diversas análises e contrapõem-se através de opiniões 

contraditórias dos autores da área. Neste sentido, faz-se necessário o debate a 

respeito de seus conceitos, sua evolução e sua condição como atividade. 

A definição de turismo dada pela Organização Mundial de Turismo – OMT 

(2012) mostrada no Glossário Básico aceita um ponto de vista formal, padronizando 

o conceito da atividade definindo como “um fenômeno social, cultural e econômico 

que implica no movimento de pessoas para países ou lugares fora de seu ambiente 

habitual por razões pessoais ou profissionais” (tradução nossa). 

Uma das conceituações mais antigas utilizadas pertence ao economista 

austríaco Herman von Schullard que em 1910 conceituou turismo como sendo a 

“soma das operações, especialmente as de natureza econômica, diretamente 

relacionadas com a entrada, permanência e o deslocamento de estrangeiros para 

dentro e para fora de um país, cidade ou região” (SCHULLARD, 1910 apud 

OLIVEIRA, 1998, p. 33) 

O turismo também pode ser definido como:  

 
[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por 
motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de 
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade 
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância 
social, econômica e cultural (DE LA TORRE, 1992 apud IGNARRA,1999, p. 
23). 

 

Já Andrade (2002, p.38) definiu turismo como: 

 
[...] conjunto de serviços que tem por objetivo o planejamento, a promoção e 
a execução de viagens, e os serviços de recepção, hospedagem e 
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atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas residências 
habituais. 

 

O turismo é definido por Beni (2008, p.37) como: 

 
Um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 
como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, 
ecológica, e científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os 
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para a fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, 
desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-
humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito 
por meio de roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a 
compra de bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e 
dos equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos. 

 
 Apresentados alguns conceitos sobre turismo, pode-se notar que esta é uma 

atividade complexa e que seu conceito transita sobre as variadas motivações que 

levam o turista a deslocar-se de sua residência habitual. 

O ato de viajar como se pode notar, já era muito comum na história da 

humanidade. Assim, há uma série de divergências entre autores sobre quando de 

fato surgiu o turismo. 

Segundo Barretto (2000, p. 43), 

 
O conceito turismo surge no século XVII na Inglaterra, referido a um tipo 
especial de viagem. A palavra tour é de origem francesa, como muitas 
palavras do inglês moderno que definem conceitos ligados à riqueza e à 
classe privilegiada. Isso aconteceu porque, durante o tempo em que a 
Inglaterra esteve ocupada pelos franceses a corte passou a falar francês, e 
o inglês escrito quase desapareceu. A palavra tour quer dizer volta e tem 
seu equivalente no inglês turn, e no latim tornare. 

 
A autora também defende a ideia que um deslocamento não é igual a uma 

viagem, pois quando o homem primitivo migrava à procura de melhores condições 

para seu sustento não era o mesmo que viajar. A autora fala que viajar implica 

voltar, e o homem primitivo permanecia no local que lhe desse sustento, 

deslocavam-se de forma nômade, o que não tem a ver com viagens ou turismo 

(BARRETO, 2000). 

De acordo com Oliveira (1998, p.34), para uma melhor compreensão sobre o 

conceito de deslocar-se, viajar e fazer turismo, é importante diferenciar os termos: 

 
Por deslocar-se entende-se o ato praticado por pessoas que mudam de 
cidade, região ou país, que vão morar em outros locais, sem retorno 
imediato ao local de origem. Não importam as condições dos meios de 
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transporte e de acomodação, pois o deslocamento acontece para atender 
às necessidades das pessoas por razões de mudança de emprego, 
questões familiares, segurança, etc. No entanto, viajar seria o ato de 
deslocar-se temporariamente de um lugar para o outro, sempre com 
intenção de voltar à origem. Por outro lado, fazer turismo pressupõe uma 
viagem temporária que exige infraestrutura adequada para atender às 
necessidades dos turistas.  

 
Como pode-se observar, o turismo relaciona-se com o deslocamento de sua 

residência habitual. Então pode-se dizer que o turismo pode ter iniciado quando o 

homem passou a viajar tanto com a motivação do comércio quanto econômica e 

exploratória realizadas pelos povos antigos. 

 

2.1.2 Turismo Cultural 

 

Segundo o Ministério do Turismo (MTur) a Europa foi o berço das viagens de 

interesse cultural, principalmente quando a aristocracia se deslocava interessada em 

conhecer os sítios históricos e arqueológicos que inspiraram diversos artistas como 

Da Vinci e Michelangelo, no renascimento italiano. Então nasceu a grand tour, que 

seu princípio era uma longa temporada em diferentes cidades europeias 

consideradas como o berço da civilização ocidental, inspirado pelas viagens do 

período renascentista. Os aristocratas da Europa e das Américas, com 

disponibilidade de tempo e dinheiro para investir em viagens culturais, formavam o 

público da grand tour (BRASIL, 2010). 

Para Costa (2009, p.24), 

 
O grand tour é considerado por muitos estudiosos como uma invenção 
inglesa. A Inglaterra era o país mais rico e poderoso do período, com uma 
elite endinheirada, mas isolada geograficamente, pelo posicionamento 
insular, do resto da Europa e das fontes da história e cultura ocidentais, 
como pensava grande parte dos cidadãos cultos. E, para se tornarem 
membros da sociedade educada, eles acreditavam que era necessário ver, 
in loco, tanto as ruínas da Roma clássica como as igrejas, os palácios e as 
coleções de arte das grandes capitais continentais. 

 
A autora também cita que nesta época, os grand tours seguiam um itinerário 

mais ou menos padronizado, onde indicava visitas à França, Itália, Alemanha e aos 

Países Baixos. Nestas visitas, os grand tourists buscavam observar os 

comportamentos e costumes das nações estrangeiras, vivenciando uma intensa 

troca cultural com a população local. Além destas trocas culturais com a população 
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local, procuravam conhecer os monumentos, obras de arquitetura, escultura ou 

pintura, que eram destaques históricos e culturais locais. 

Pode-se dizer que uma viagem turística será uma experiência cultural, mesmo 

que não implique em o turista ser motivado a viajar pela cultura. Assim, ocorre o 

turismo cultural quando a principal motivação da viagem é a cultura (BRASIL, 2010). 

Conceituar significa ter uma ideia representando o  significado de uma palavra 

ou termo universal. Se conceituar é o que torna uma ideia comum de fácil 

compreensão a um grande número de pessoas, então torna-se necessário a 

resolução exata da abrangência de certos termos utilizados na área do turismo, 

como ocorre no turismo cultural (COSTA, 2009). 

Um dos  fatores que leva uma pessoa a deslocar-se da sua residência 

habitual é a cultura, como veremos no próximo capítulo. A principal motivação do 

turismo cultural é o conhecimento e aprendizado sobre diferentes manifestações 

culturais e diferentes costumes. Este conhecimento e aprendizado podem ocorrer de 

variadas formas. 

O turismo cultural, concebido por Dias (2006, p. 39), é a: 

 
[...] segmentação do mercado turístico que incorpora uma variedade de 
formas culturais, em que se incluem museus, galerias, eventos culturais, 
festivais, festas, arquitetura, sítios históricos, apresentações artísticas e 
outras, que, identificadas com uma cultura em particular, fazem parte de um 
conjunto que identifica uma comunidade e que atraem os visitantes 
interessados em conhecer características singulares de outros povos. 

 
Segundo Barretto (2000), todos os aspectos que abrangem o conceito de 

cultura podem ser inseridos como elementos do turismo cultural, como a história, o 

cotidiano, artesanato, sendo o principal atrativo a cultura humana e não a natureza. 

Observa-se que o turismo cultural transita entre os diversos atrativos, tanto de 

natureza material quanto imaterial, tornando ampla e particular as motivações dos 

visitantes em busca de experiências e conhecimento neste segmento. 

De acordo com a cartilha de orientações básicas do MTur: 

 
O Turismo Cultural implica em experiências positivas do visitante com o 
patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, de modo a 
favorecer a percepção de seus sentidos e contribuir para sua preservação. 
Vivenciar significa sentir, captar a essência, e isso se concretiza em duas 
formas de relação do turista com a cultura ou algum aspecto cultural: a 
primeira refere-se às formas de interação para conhecer, interpretar, 
compreender e valorizar aquilo que é o objeto da visita; a segunda 
corresponde às atividades que propiciam experiências participativas, 
contemplativas e de entretenimento, que ocorrem em função do atrativo 
motivador da visita (BRASIL, 2010, p. 16). 
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Dias e Aguiar (2002) definem o turismo cultural como 

 
uma segmentação do mercado turístico que incorpora uma variedade de 
formas culturais[...], integram um todo que caracteriza uma comunidade, e 
que atrai os visitantes em busca de características singulares de outros 
povos. 

 
Para Beni (2008, p.473) o turismo cultural 

 
Refere-se à afluência de turistas a núcleos receptores que oferecem como 
produto essencial o legado histórico do homem em distintas épocas, 
representado a partir do patrimônio e do acervo cultural, encontrado nas 
ruínas, nos monumentos, nos museus e nas obras de arte. 

 
O Turismo Cultural além de poder agregar conhecimento histórico nas 

experiências vividas pelo turista através da interação, compreensão e valorização do 

atrativo, também pode agregar o senso de preservação do Patrimônio Histórico da 

localidade. Desta forma, o respeito gerado ao patrimônio poderá surgir tanto da 

parte do turista como pela parte do residente local, proporcionando benefícios à 

ambas as partes. 

 

2.1.3 Turismo Cultural: Pesquisa e Dados1 

 

Para se obter um melhor entendimento sobre o Turismo Cultural, neste 

capítulo serão apresentados dados e pesquisas referentes ao segmento. 

A Cartilha de Orientações Básicas desenvolvida pelo Ministério do Turismo 

sobre o Turismo Cultural (BRASIL, 2012) aponta alguns estudos e pesquisas no 

segmento tais como: 

- Dados internacionais da pesquisa da OMT – Organização Mundial do 

Turismo:  10% do total de viagens internacionais corresponde ao segmento do 

turismo cultural; no ano de 2008, considerando a chegada dos turistas 

internacionais, o segmento representou aproximadamente 92 milhões de viagens. 

- Estudo da Demanda Turística Internacional 2004 – 2008 no Brasil: de 

acordo com os dados sobre o comportamento dos turistas internacionais que visitam 

o Brasil, em 2008, a cultura brasileira foi a principal motivação das viagens a lazer 

realizadas no País, de acordo com cerca de 16,9% dos entrevistados. 

                                            
1
  A fonte utilizada para elaboração deste subcapítulo é a Turismo Cultural: Orientações Básicas, 

do Ministério do Turismo (BRASIL, 2010). 
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- Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no 

Brasil – 2007:  a pesquisa indica que o Turismo Cultural é a principal motivação da 

viagem para 12,7% dos entrevistados, 5,1% a religião e 3,1% os eventos culturais, 

esportivos e sociais, apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Viagem doméstica: principal motivação para a realização 

Fonte: Brasil (2010, p. 38). 

 

- Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro – 2009: segundo 

informações sobre a pesquisa, as viagens estão sendo cada vez mais relacionadas 

às experiências autênticas que um destino turístico pode oferecer, muitas delas 

relacionadas ao resgate do valor, da cultura e da história do destino. Nesta pesquisa 

o Turismo Cultural aparece na 3ª posição com 8,4% na relação de identificação com 

o turismo, como pode-se observar na tabela a seguir. 
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Tabela 2 - Associações sobre o Turismo por clientes atuais 

Fonte: Brasil (2010, p. 39). 
 

O segmento do Turismo Cultural engloba algumas das atividades que são 

praticadas pelos turistas durante a viagem, como pode-se observar na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 3 - Atividades realizadas durante a viagem 

Fonte: Brasil (2010, p. 40). 
 

Nesta mesma pesquisa, os dados revelam os principais destinos que os 

turistas gostam de viajar, prevalecendo o Turismo de Sol e Praia em primeiro lugar 

com 64,9%, o segmento do Turismo Cultural, em especial a visitação de cidades 

históricas, representa 12,0% da pesquisa como é mostrado a seguir. 
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Tabela 4 - Roteiros preferidos dos clientes atuais 

 Fonte: Brasil (2010, p. 40). 

 

A próxima pesquisa revela que os entrevistados ao responderem qual seria o 

principal motivo da viagem disseram que cultura local/populações é responsável por 

14,5% das motivações, 5,8% dos entrevistados reponderam festas populares, 5,8% 

a gastronomia, e 2,3% responderam que a principal motivação da viagem seria a 

busca pela história/artes e museus, como pode ser visto a seguir. 

 

Tabela 5 - Principais aspectos positivos da viagem realizada 

Fonte: Brasil (2010, p. 41). 
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2.1.4 Patrimônio Histórico 

 

O patrimônio histórico de uma localidade pode ser o atrativo potencial que 

motiva o turista a deslocar-se de sua residência. Por isso a importância de se 

considerar alguns conceitos sobre o patrimônio cultural e seus usos. 

De acordo com Funari e Pelegrini  (2006, p. 10, grifo do autor), 

 
Patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que se referia, 
entre os antigos romanos, a tudo o que pertencia ao pai, pater familias, pai 
de família. A semelhança dos termos - pater, patrimonium, familia - porém, 
esconde diferenças profundas nos significados, já que a sociedade romana 
era diversa da nossa. A familia compreendia tudo que estava sob domínio 
do senhor, inclusive bens móveis e imóveis, até mesmo os animais. Isso 
tudo era o patrimonium, tudo que podia ser legado por testamento. 

 
A ideia do patrimônio referida como um bem ou riquezas de uma pessoa 

passou a tomar um outro sentido na Revolução Francesa no século XVIII, o sentido 

de propriedade coletiva. Isso aconteceu pois os intelectuais da época protestaram 

contra os revolucionários que queriam destruir os bens que lembravam o poder do 

clero como obras de arte, castelos, prédios e objetos pertencentes à nobreza. O 

protesto dos intelectuais tinha como argumento que aqueles bens tinham além do 

valor econômico, e artístico, também  valor histórico pois contavam a história do 

povo da França, sobre camponeses, comerciantes e pobres. Então era do interesse 

de um conjunto ampliado de pessoas, assim esses bens deveriam ser preservados. 

Esta noção de patrimônio surgiu junto com a noção de cidadania (IPHAN, 2012.a). 

Para o patrimônio cultural o seu reconhecimento como interesse da 

humanidade começou a ser pensado após a II Guerra Mundial (1939 – 1945) que 

desencadeou a destruição de vários monumentos preciosos pertencentes a quase 

todos os países envolvidos na guerra. Mas a ideia de um patrimônio cultural 

reconhecido como interesse da humanidade foi efetivada quando foi anunciada a 

construção da grande barragem de Assum, no sul do Egito, cujas águas iam inundar 

antigos templo e túmulos de faraós. Já que o governo egípcio não tinha condições 

de financiar a transposição destes bens históricos para outra localidade, André 

Malraux, escritor e Ministro da Cultura na época resolveu aclamar para a 

comunidade internacional que tais bens culturais não pertenciam mais somente ao 

Egito, mas faziam parte da história e da cultura da humanidade, portanto era dever 

de todos os países a contribuição por sua condição e proteção. Então a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, resolveu 
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agir para responder ao apelo do Ministro com a criação da Convenção para 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), e também a Lista do 

Patrimônio Mundial, que hoje conta com mais de 1.000 bens inscritos nesta lista 

(IPHAN, 2012.a). 

Logo após a criação da UNESCO, em 1945, e do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios – ICOMOS, em 1964, ocorreu a disseminação da proteção de 

base filosófica do patrimônio cultural através de Cartas Patrimoniais, estas cartas 

normatizam mundialmente os conceitos e critérios de conservação de bens culturais 

(IPUF, 2012. d). Tais como: 

 
- Carta de Veneza (1964) que estabelece a relação do termo monumento à 
memória e conceitua o mesmo como, a criação arquitetônica isolada e aos 
sítios, urbano ou rural, que dão testemunho de uma civilização. A referida 
carta propõe que as ações de preservação do patrimônio cultural façam 
parte do planejamento urbano. 
- A Carta de Restauro (1972) trata dos critérios técnicos de restauração com 
vias a salvaguarda e a autenticidade das obras de arte, compreendidas aos 
monumentos arquitetônicos, às pinturas e esculturas, desde o período 
paleolítico até as expressões figurativas das culturas populares e da arte 
contemporânea.  
- A carta Europeia do Patrimônio Arquitetônico (Amsterdã, 1975) trata dos 
conceitos relativos à conservação integrada e, ao uso de recursos jurídicos, 
administrativos, financeiros e técnicos, além dos engajamentos políticos e 
comunitários à sua obtenção. A referida carta considera a necessidade da 
criação de inventários e a divulgação dos bens culturais, a qual deve contar 
com a participação comunitária, incluindo na tomada de decisões. 
- Declaração de Quebec (2008), que discorre sobre a preservação do 
espírito do lugar. O referido documento abrange o caráter vivo e 
permanente de monumentos, sítios e paisagens culturais. Por seu caráter 
dinâmico, sugere o envolvimento das comunidades tradicionais na proteção 
da memória, vitalidade, continuidade e espiritualidade destes lugares (IPUF, 
2012, p. 3). 

 

Somente no ano de 2003, foi concedida na Conferência da UNESCO, em 

Paris, uma análise da Lista do Patrimônio  Mundial evidenciando que certos bens 

culturais não eram inclusos na lista. Esse bens culturais são de natureza imaterial, 

ou seja, intangível, que se relaciona aos saberes, às habilidades, às crenças, às 

práticas, e aos modos de ser das pessoas. Foi então elaborada a Convenção para 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (IPHAN, 2012.a). 

O  ICOMOS (2012.a) define o patrimônio cultural como: 

 
Tudo o que se relaciona com a cultura, com a história, a memória, a 
identidade das pessoas ou grupos de pessoas – coletividades de natureza 
diversa como grupos familiares, associações profissionais, grupos étnicos, 
nações: são os lugares, as obras de arte, as edificações , as paisagens, as 
festas, as tradições, os modos de fazer, os sítios arqueológicos. É tudo o 
que, para determinado conjunto social, interessa proteger por ser 
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considerado como cultura própria, o que é base de sua identidade, o que o 
faz distinto de outros grupos, incluindo não somente monumentos e outros 
bens de caráter físico, mas a experiência vivida, que se condensa na 
linguagem, nos conhecimentos, nas tradições, nos modos de usar bens e 
espaços. 

 

Para Londres (2001, p. 05), 

 
Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar: são os 
monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os 
folguedos e as comidas, os sabores, fazeres e falares. Tudo em fim que 
produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia. 

 

Assim definiu-se os conceitos de patrimônio que permeiam entre as 

denominações de material e imaterial. 

 

2.2 O TOMBAMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

O tombamento no seu fundamento tem como objetivo a preservação de bens 

de valor cultural e ambiental considerados de grande importância pelo governo e 

pela comunidade. É através das leis, que são aplicadas pelo Poder Público, que 

impossibilita a descaracterização ou a destruição do bem. 

O conceito de tombamento de acordo com a Fundação Catarinense de 

Cultura (2012) é: 

 
Palavra antiga que se referia aos documentos importantes que eram 
guardados e conservados na Torre do Tombo, em Portugal, "tombamento" 
atualmente significa um ato administrativo realizado pelo Poder Público com 
o objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação 
específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e 
também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser 
destruídos ou descaracterizados, culminando com o registro em livros 
especiais denominados Livros de Tombo. 

 
De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural – IPHAN 

(2012) uma instituição pública ou um cidadão comum podem solicitar um 

tombamento, que passará sob uma avaliação técnica e à deliberação do órgão 

responsável pela conservação. O documento de aprovação de tombamento pode 

evitar a destruição do bem. Ele será inscrito em um dos seguintes Livros do Tombo: 
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- Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: bens pertencentes 

às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, monumentos 

naturais, sítios e paisagens; 

- Livro do Tombo Histórico: bens de interesse histórico e as obras de arte 

históricas; 

- Livro do Tombo das Belas Artes: obras de arte eruditas nacionais ou 

estrangeiras; 

- Livro do Tombo das Artes Aplicadas: obras incluídas na categoria das artes 

aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 

A legislação do Patrimônio Cultural permite que ele seja protegido por âmbito 

federal, estadual e municipal. 

No âmbito municipal o responsável pelo Patrimônio Cultural em Florianópolis 

é o Serviço de Patrimônio Histórico Artístico e Natural (SEPHAN). O SEPHAN “é 

responsável pela fiscalização e coordenação no que se refere a  preservação de 

imóveis e monumentos tombados pelo Município de Florianópolis” 

(FLORIANÓPOLIS, 2012) 

De acordo com Adams (2002) a cidade de Florianópolis foi uma das pioneiras 

tratando-se de política de preservação de tombamento no Brasil quando em abril de 

1974 foi criada a Lei Municipal nº 1.202 e também foi criado o SEPHAN.  

A Lei Municipal nº 1.202/74, de 02 de abril de 1974 – que dispõe sobre a 

proteção do patrimônio histórico, artístico e natural do município e cria o órgão 

competente SEPHAN (IPUF, 2012). 

Segundo Adams (2002) posteriormente foi criado uma estrutura embrionária 

de preservação que estava ligada à Secretaria Municipal de Educação, Saúde e 

Assistência Social (SESAS), a Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Natural do Município (COTESPHAN) que tem como 

componentes representantes de outras instituições, tais como a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), IPHAN, Fundação Catarinense de Cultura, Fundação do Meio Ambiente 

(FATMA), Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Secretaria de 

Urbanismo e Serviços Públicos (SUSP) e Procuradoria Geral do Município. 

Em âmbito estadual o setor responsável pela proteção e preservação do 

Patrimônio Cultural é a Fundação Catarinense de Cultura (Fundação Catarinense de 
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Cultura) que segundo o próprio site estabelece que “defender o patrimônio e a 

identidade de cada região de Santa Catarina é uma de nossas prioridades, 

procurando sempre respeitar as particularidades locais e estimular as iniciativas 

regionais” (FCC, 2012). 

No âmbito federal a proteção do Patrimônio Histórico é dever do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

 Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 que “Organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional”. Cria o instituto do tombamento (IPUF, 2012) 

Na sequência é apresentado o quadro de tombamentos federais realizados 

pelo IPHAN em Florianópolis. 

 
 
Quadro 1 - Tombamentos Federais – IPHAN/SC 

 
Fonte: Adaptada do IPHAN (2012). 
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3 LOCAL DO ESTÁGIO2 

 

Este capítulo apresentará informações e dados sobre a SETUR, sobre os 

postos de informações turísticas e sobre o CAT - Centro de Atendimento ao Turista, 

localizado na praça Fernando Machado em Florianópolis, Santa Catarina, onde 

ocorreu o estágio. 

 

3.1 DADOS DA EMPRESA  

 

A razão social do local estagiado é: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura 

e Esporte. O nome fantasia é SETUR, e seu segmento é de serviços públicos. O 

público alvo da SETUR são: munícipes e turistas nacionais e internacionais. A sede 

da SETUR está localizada atualmente na parte central da cidade de Florianópolis, 

Santa Catarina, na rua Tenente Silveira, nº 60, com o CEP: 88010-300, em frente ao 

Palácio Rosado e Museu Cruz e Sousa, e ao lado da Catedral Metropolitana, junto 

ao Gabinete do Prefeito. O edifício abriga também a Secretaria Estadual da 

Fazenda, Secretaria Municipal de Habitação, a Secretaria Municipal de Obras e o 

Pró-Cidadão. O telefone para contato com a Secretaria é (48) 3052-7000, o e-mail é 

setur@pmf.sc.gov.com.br, e o site da SETUR é 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/turismo/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
  As informações apresentadas neste capítulo foram obtidas em documentos internos e no site da 

organização estagiada. 

mailto:setur@pmf.sc.gov.com.br
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Figura 1 - Localização da SETUR no Centro de Florianópolis 

Fonte: Adaptada do Google Maps (2012). 

 

A SETUR é atualmente conduzida pelo Secretário. Os postos de informações 

turísticas chamados CAT – Centro de Atendimento ao Turista, são todos 

administrados pela SETUR, porém a sede dos postos não se encontra no mesmo 

prédio da secretaria. 

 Atualmente os postos são divididos em três:  

- Terminal Rodoviário Rita Maria: Localiza-se no setor de desembarque da 

rodoviária, situada no centro de Florianópolis na Avenida Paulo Fontes, nº1101, 

CEP:88010-230, telefone: (48) 3228-1095 ou 156. Fica próximo ao TICEN – 

Terminal Integrado do Centro. O atendimento na rodoviária ocorre de segunda a 

segunda, das 08:00 às 18:00, conta atualmente com quatro estagiários. 

- Portal Turístico: Localizado na cabeceira continental das Pontes Pedro Ivo 

Campos e Ponte Colombo Machado Salles, telefone (48) 3348- 3554 ou 156. O 

Portal Turístico funciona das 08:00 às 18:00 de segunda à sábado, e conta 

atualmente com três estagiários. 

- Fernando Machado: O CAT localiza-se na Praça Fernando Machado, na 

área central de Florianópolis, CEP: 88010-405, telefone (48) 3223-6648 ou 156. O 

CAT faz parte do centro histórico da cidade e no seu entorno encontram-se a Praça 

XV de Novembro, o Prédio da Casa da Alfândega e do Mercado Público. O horário 

de funcionamento no dia de semana é das 08 às 18 horas e no sábado das 08 ao 

meio dia. O CAT atualmente conta com duas estagiárias, uma na parte de manhã e 

outra na parte da tarde. 
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Figura 2 -  Localização dos CATs no mapa de Florianópolis 

 

Legenda: 

CAT 1: Portal Turístico 

CAT 2: Terminal Rodoviário Rita Maria 

CAT 3: Praça Fernando Machado 

 

Fonte: Adaptada do Google Maps (2012). 

 

3.2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

Neste capítulo será apresentado o histórico da SETUR cronologicamente  e 

apresentará também a missão e a visão do local estagiado. 

- 1979: Criação da DIRETUR – Departamento de Turismo e Cultura em 23 de 

outubro de 1979. A DIRETUR foi criada sob a organização do Gabinete do Prefeito 

de Florianópolis, por meio do Art. 27º da Lei nº 1674. Na época a DIRETUR 

localizava-se na Praça XV de Novembro no Centro de Florianópolis onde 

permaneceu até o ano de 1981. 

- 1980: A transformação da DIRETUR para Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura e Esporte em 5 de outubro  de 1980, por meio do Decreto nº 169,  

começando a atuar a partir de 1º de janeiro de 1981. As instalações da Secretaria 

foram movidas para a Praça Olívio de Amorim devido à falta de espaço físico. A 

mudança da Secretaria para a Praça Olívio de Amorim permaneceu  de 1982 a 

meados de 1983, logo após foi transferida para a Avenida Rio Branco até o final de 

1984. 
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- 1984: A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes  transferiu sua 

sede para o Portal Turístico de Florianópolis ano de 1984. O Portal Turístico de 

Florianópolis tem uma edificação de grande valor histórico da cidade e o local já 

abrigou a antiga Hospedaria dos Imigrantes em 1890, a Estação Agronômica e 

veterinária de 1906 até 1907, a sede da primeira Escola de Aprendizes de 

marinheiros de Santa Catarina do ano 1907 até 1943, a sede do Galera Clube e 

depósito do Estaleiro entre 1970 e 1982. 

- 1988: A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes foi dividida no 

ano de 1988, quando o setor de esporte foi transformado na Fundação Municipal de 

Esportes, o setor de cultura passou a ser a Fundação Franklin Cascaes e a SETUR 

permaneceu no Portal Turístico de 1984 até 2005. 

A SETUR atualmente localiza-se no Centro de Florianópolis no endereço 

citado na seção 3.1 deste capítulo. 

O Portal Turístico que estava funcionando apenas como Sede da Guarda 

Municipal, recentemente passou por reformas e inaugurou em dezembro de 2011 

um novo Centro de Atendimento ao Turista. O CAT da Praça Fernando Machado 

também é recente, foi inaugurado no início de 2012. Já o CAT do Terminal 

Rodoviário Rita Maria funciona há quase vinte anos sob a  organização da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. Nestes anos trabalharam pessoas de muitas áreas nos 

postos de informações ao turista, e atualmente somente estagiários do curso de 

Turismo podem realizar este serviço nos CAT’s. 

Todos os Centros de Atendimento ao Turista são administrados pela 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis. A missão da 

SETUR é promover a criação de emprego e renda através da criação de condições 

favoráveis ao desenvolvimento sustentável do turismo em Florianópolis, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população. A visão da SETUR é ser a principal 

instituição articuladora das políticas orientadas ao desenvolvimento turístico 

sustentável. 

 

3.3 ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA  

 

A Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte de Florianópolis por 

fazer parte da Prefeitura, apresenta porte físico e uma estrutura um tanto complexa, 
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assim, definiu-se por descrever a estrutura básica da SETUR e a estrutura do CAT 

em que foi realizado o estágio. 

A Secretaria atualmente tem sua sede na Rua Tenente Silveira, nº 60, e é 

dividida em dois locais. 

5º andar apresentado no quadro a seguir possui no total de sete salas. Todos 

os servidores tem a sua disposição computadores, telefones, fax, impressoras.  

 
Quadro 2 - Setores do 5º andar SETUR 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobreloja: Administrativo, Almoxarifado, Folhetarias, Arquivo, Documentação e 

Protocolo. Todos os servidores tem a sua disposição computadores, telefones, fax, 

impressoras. 

O CAT localiza-se na Praça Fernando Machado, no centro de Florianópolis, 

SC e possui somente uma sala. Nesta área, a distribuição ocorre da seguinte forma:  
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Quadro 3 - Distribuição de materiais do CAT 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 3 - Entrada do CAT localizado na Praça Fernando Machado 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 4 - Estação de trabalho 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 5 - Parte interna 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 6 -  Materiais informativos 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.4 SETORES/DEPARTAMENTOS/ ORGANOGRAMA  

 

No seguinte capítulo serão apresentadas algumas competências e atribuições 

dos órgãos  dos setores e departamentos da SETUR e também será apresentado o 

organograma da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. O trabalho 

apresentará somente os setores da SETUR devido à dimensão e complexidade da 

estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Florianópolis e suas secretarias. 

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes tem por finalidade 

promover a criação de emprego e renda através da criação de condições favoráveis 

ao desenvolvimento sustentável da indústria do turismo em Florianópolis, 

obedecendo a padrões estabelecidos de qualidade de vida, preservação ambiental, 

fortalecimento da cultura e cidadania. 

Algumas de suas principais atribuições são: 

- Fomentar direta ou indiretamente as iniciativas, programas e projetos que 

visem o desenvolvimento da atividade turística em Florianópolis; 

- Propor e promover, junto às autoridades competentes, atos e medidas 

necessárias à ampliação e melhoria da infraestrutura e da prestação de serviços 

oferecidos aos turistas. 

Atualmente a SETUR está sem Secretário Municipal de Turismo, Cultura e 

Esportes sendo substituído pelo Secretário Municipal Adjunto. O Secretário é 

diretamente subordinando ao Prefeito de Florianópolis.  Em caso de ausência ou 

impedimento por tempo indeterminado do Secretario Municipal, o mesmo pode ser 

substituído  pelo Secretário Executivo de Turismo e/ou Secretário Municipal Adjunto, 

ou, na falta destes, por um dos Diretores, mediante ato do chefe do Poder Executivo. 

Algumas de suas atribuições são: dirigir, orientar, coordenar e controlar as 

atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. 

Algumas atribuições do Secretário Executivo de Turismo são: coordenar, 

articular, controlar e executar a política municipal de turismo. 

Compete ao Secretário Adjunto de Turismo, Cultura e Esportes: coordenar a 

gestão administrativa da Secretaria, articuladamente com o titular da pasta. 

A Gerência Administrativa e Financeira é subordinada diretamente ao 

Secretário Adjunto de Turismo, Cultura e Esportes. Algumas de suas competências 

são: executar, controlar e avaliar as atividades de apoio administrativo, em especial 
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as relacionadas com transporte, comunicação administrativa, materiais, 

equipamentos, documentação e pessoal. 

O Departamento Administrativo e de Recursos Humanos é subordinado 

diretamente à Gerência Administrativa e Financeira. Suas competências são: propor 

a política de recursos humanos da Secretaria, em consonância com as orientações 

emanadas da Secretaria Municipal de Administração. 

Ao Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte, subordinado 

diretamente à Gerência Administrativa e Financeira, compete: organizar e manter 

atualizado o arquivo sobre as publicações e atos oficiais no Diário Oficial. 

À Gerência de Tecnologia e Modernização, subordinada diretamente ao 

Secretário Adjunto de Turismo, Cultura e Esportes, compete: implementar as 

políticas de modernização administrativa, de documentação, de informação e de 

informática da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, em consonância 

com as orientações, normas e diretrizes baixadas pelo Secretário Municipal de 

Turismo, Cultura e Esportes. 

À Gerência de Controle Interno e Ouvidoria, subordinada diretamente ao 

Secretário Adjunto de Turismo, Cultura e Esportes, compete: Atuar junto ao 

Secretário Adjunto de Turismo, Cultura e Esportes, acompanhando as atividades 

desenvolvidas nas áreas meio e fim, objetivando contribuir para o funcionamento 

eficiente e eficaz da gestão orçamentária e financeira. 

O Conselho Municipal de Turismo: na ausência ou impedimento do Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes o Conselho será presidido pelo Secretário 

Executivo de Turismo. 

À Assessoria Jurídica, subordinada diretamente ao Secretário Municipal de 

Turismo, Cultura e Esportes, Compete: examinar propostas recebidas em editais de 

licitação, contratos, convênios, de ajustes e de protocolos em geral, a serem 

firmados pelo Secretário. 

À Assessoria Técnica, subordinada diretamente ao Secretário Municipal de 

Turismo, Cultura e Esportes, compete: avaliar o desempenho de cada setor da 

Secretaria, procurando identificar gargalos, propondo soluções. 

À Assessoria de Comunicação, subordinada diretamente ao Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, compete: assessorar o Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, o Secretário Adjunto e o Secretário 

Executivo de Turismo em assuntos relacionados à imprensa e demais órgãos. 
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À Diretoria de Marketing, subordinada diretamente ao Secretário Municipal de 

Turismo, Cultura e Esportes, e ao Secretário Executivo de Turismo compete: 

incentivar e promover o desenvolvimento da atividade turística no município de 

Florianópolis. 

À Gerência de Marketing, subordinada diretamente à Diretoria de Marketing, 

compete: articular e executar os projetos e ações pertinentes a área de Marketing, 

contida no planejamento estratégico da SETUR, ou ainda, por orientação da 

Diretoria da área. 

À Gerência de Pesquisa e Extensão, subordinada diretamente à Diretoria de 

Marketing, compete: coordenar e executar, em parceria com a SANTUR e/ou outras 

instituições, o estudo da demanda turística. 

Ao Departamento de Informações, subordinada diretamente à Gerência de 

Pesquisa e Extensão, compete: manter banco de dados atualizado relativo à 

atividade turística. 

À Diretoria de Eventos e Captação, subordinada diretamente ao Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, e ao Secretário Executivo de Turismo 

compete: elaborar e articular junto aos órgãos responsáveis um calendário anual de 

eventos. 

À Gerência de Eventos, subordinada diretamente à Diretoria de Eventos e 

Captação, compete: coordenar a participação da Secretaria de Turismo, Cultura e 

Esporte em congressos, feiras e eventos afins, divulgando a imagem do Município 

no Brasil e no Exterior. 

Ao Departamento de Eventos, subordinada à Gerência de Eventos, compete: 

realizar orçamentos quanto aos custos operacionais relativos à realização e a 

participação de eventos pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes. 

À Gerência de Projetos, subordinada diretamente à Diretoria de Eventos e 

Captação, compete: elaborar projetos visando a captação de recursos financeiros 

e/ou materiais, em articulação com as diretorias de eventos, marketing e 

capacitação Turística, no âmbito municipal, estadual, nacional e internacional. 

Ao Departamento de Captação, subordinada diretamente à Gerência de 

Projetos, compete: realizar um arquivo específico para os processo relativos aos 

projetos executados ou em execução. 

À Diretoria de Capacitação Turística, subordinada diretamente ao Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, e ao Secretário Executivo de Turismo 
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compete: promover, junto às autoridades competentes, os atos e medidas 

necessárias ao desenvolvimento das atividades turísticas, à melhoria ou ao 

aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos turistas. 

À Gerência de Patrimônio Turístico, subordinada diretamente à Diretoria de 

Capacitação Turística, compete: propor o aproveitamento das potencialidades 

turísticas que poderão ser desenvolvidas em Florianópolis. 

À Gerência de Capacitação Turística, subordinada diretamente à Diretoria de 

Capacitação Turística, compete: articular e executar os programas de Capacitação 

Técnica dos profissionais da cadeia produtiva do turismo, articuladamente com a 

Diretoria de Capacitação Turística. 

Ao Departamento de Capacitação Turística, subordinada diretamente à 

Gerência de Capacitação Turística, compete: contribuir na elaboração de programas 

de Capacitação Técnica dos profissionais da cadeia produtiva do turismo, 

articuladamente com a Diretoria de Capacitação Turística. 

O organograma da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes foi 

adaptado pela autora pois o original não apresenta a figura estagiários do CAT 

(Figura 7).  
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Figura 7 - Organograma da SETUR 

Fonte: Adaptada do site da PMF seção da SETUR (FLORIANÓPOLIS, 2012). 
  

3.5 RECURSOS HUMANOS  

 

O quadro colaborativo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes 

é composto por trinta e sete pessoas em sua maioria funcionários públicos. Para 

trabalhar em um órgão público como a PMF o funcionário  presta um concurso 

público. Além dos funcionários públicos os demais cargos são comissionados, 

ocupados por funcionários indicados para realizar a função que lhes foi destinada. 

Todo mês é realizada uma reunião em que participam todos os colaboradores 

para serem discutidos assuntos de interesse a todos. Esta reunião é de 

responsabilidade do Secretário Adjunto. 
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Com relação aos benefícios a Prefeitura Municipal de Florianópolis fornece 

vale-transporte e vale-alimentação e plano saúde aos funcionários da SETUR. No 

entanto não oferecem cursos de capacitação aos colaboradores. 

O controle de frequência dos colaboradores é realizado através do sistema de 

ponto eletrônico, com a validação da impressão digital. 

Em relação ao CAT a contratação dos estagiários é de responsabilidade da 

Gerente Administrativa Financeira através de entrevistas, e a parte de avaliações e 

documentações fica por conta dos Agentes de Integração de Estágio que atualmente 

são realizadas por duas empresas: Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e 

Agência de Integração de Santa Catarina (AGISC). 

Atualmente o CAT é composto por nove estudantes do curso de Turismo das 

Faculdades ASSESC que compõem o quadro de estagiários. Os atributos exigidos 

para estagiar no CAT é ser estudante de Turismo, residir em Florianópolis por pelo 

menos um ano e ser no mínimo bilíngue. Apesar de existir um projeto para um plano 

de cargos e salários que ainda não foi aprovado, o único benefício que o estagiário 

recebe é o vale-transporte. 

O controle de frequência realizado do CAT é por meio de uma ficha-ponto no 

qual o estagiário preenche todos os dias trabalhados o horário de entrada e saída  

assinando ao lado. A ficha-ponto do mês anterior preenchida devidamente é 

entregue à SETUR no primeiro dia de cada mês, então é entregue a nova ficha para 

o mês que se inicia. 
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4  O ESTÁGIO  

 

O período de realização do estágio foi de 13/08/2012 a 10/10/2012, 

cumprindo uma carga horária de 30 horas semanais, no turno matutino, sob a 

supervisão do colaborador da Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esportes de 

Florianópolis. 

 

4.1 SETORES ESTAGIADOS NA EMPRESA   

 

O setor estagiado na SETUR foi no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) 

da Praça Fernando Machado. O Centro de Atendimento ao Turista faz parte da 

organização da Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte (SETUR). O 

estágio é supervisionado pelo Diretor de Capacitação Turística, que tem como 

atividade o suporte nos CATs, a manutenção de placas turísticas e a central de 

atendimento turístico 156. 

 

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA PELO ESTAGIÁRIO  

 

As atividades desenvolvidas no Centro de Atendimento ao Turista na Praça 

Fernando Machado pela estagiária foram:  

- Informações turísticas: a estagiária faz a recepção ao turista que solicita 

informações turísticas no local de estágio esclarecendo suas dúvidas sobre a 

cidade. A estagiária apresenta ao turista as diversas opções de lazer, cultura e 

equipamentos turísticos em Florianópolis. Além de informar os lugares a serem 

visitados é informado também como chegar na localidade desejada por diversos 

modais e também se informa ao turista horários de ônibus executivo. A escolha que 

os turistas fazem sobre a localidade em que visitarão pode ser influenciada a partir 

das informações prestadas pelo estagiário sendo assim, é de muita importância que 

o estagiário seja imparcial em relação a dicas sobre empreendimentos, seja de 

hospedagem, restaurantes e localidades a serem visitadas. Por isso é dever do 

estagiário apresentar ao turista as mais variadas opções existentes destes 

equipamentos e localidades em Florianópolis.  
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- Informações turísticas via telefone: a estagiária esclarece as dúvidas do 

público que liga para obter informações sobre a cidade, sobre linhas de ônibus, 

atrativos culturais e outros. 

- Materiais promocionais: a estagiária realiza a distribuição de materiais 

promocionais ao turista, tanto para auxiliá-lo na locomoção pela cidade, quanto para 

a melhor localização de atrativos pelo mapa. Dentre estes materiais estão o mapa 

oficial de Florianópolis, um roteiro autoguiado do Centro Histórico da cidade, um 

mapa turístico rodoviário de Santa Catarina, um guia de Hostels e Aventura, o guia 

ABRASEL de bares e restaurantes e um guia de mobilidade urbana que mostra os 

diversos terminais de integração, distâncias de atrativos, tabela de preços 

aproximados de corridas de táxi e outras informações. Além destes materiais, a 

estagiária fornece ao turista um material de mobilidade urbana em espanhol, 

português e inglês, que descreve as principais rotas de ônibus em toda Florianópolis 

que podem ser utilizadas pelo turista.  

- Reposição e solicitação de materiais: Além de distribuir os materiais 

promocionais, a estagiária também tem a função de fazer a reposição e a eventual 

solicitação de materiais quando estes são escassos, o mesmo acontece com 

materiais de limpeza e água. Para realizar uma solicitação de materiais o estagiário 

entra em contato com a SETUR, via telefone ou via e-mail, que faz a entrega dos 

materiais pedidos. 

- Pesquisa de dados estatísticos: O preenchimento do formulário de dados 

estatísticos é dever do estagiário que atende o turista. Esta pesquisa é feita para 

conhecer o perfil da demanda turística em Florianópolis, sendo que o formulário é 

fornecido pela SETUR, com perguntas indicadas pela EMBRATUR. No formulário 

são feitas perguntas como: procedência, motivo da viagem, tipo de hospedagem, 

número de dias de permanência e praia de destino para hospedagem ou passeio. 

- Cadastramento de dados estatísticos: Os estagiários tem o dever de passar 

o formulário de pesquisa de dados estatísticos para o Excel todo o mês, e a planilha 

é enviada para a SETUR pelo e-mail do CAT. 

Vale ressaltar também, a participação dos estagiários do CAT na Pesquisa da 

Demanda Turística – Alta Estação 2012, realizada pela SANTUR. As pesquisas 

foram realizadas nos períodos de 07 a 14 de fevereiro de 2012 e 01 a 07 de março 

de 2012. O método realizado na pesquisa foi a aplicação de questionários através 

de um micro computador de mão pelos pesquisadores em campo, nos terminais 
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rodoviários, aeroviários e principais saídas do município. A pesquisa foi realizada 

com turistas nacionais e internacionais que deixavam o município, e respondiam 

perguntas como o gasto médio do turista no município, dias de permanência e 

motivação para visitar  a cidade.  

 

4.3 ANÁLISE DO ESTÁGIO  

 

Neste capítulo será realizada uma análise do estágio, mostrando aspectos 

positivos, aspectos limitantes e conhecimentos adquiridos. 

 

4.3.1 Aspectos Positivos  

 

A oportunidade de trabalhar no Centro de Atendimento ao Turista da Praça 

Fernando Machado, diretamente com turistas vindos do país e do mundo inteiro, 

gerou um maior entendimento sobre a demanda e a oferta turística na cidade, a 

visualização de aspectos que precisam ser melhorados no turismo de Florianópolis e 

aspectos positivos da atividade. 

O estágio realizado na SETUR proporcionou à estagiária um maior 

conhecimento de como ocorre o funcionamento da Secretaria. 

O contato direto com o turista estrangeiro proporcionou um aprimoramento da 

língua estrangeira, evidenciando a importância de dominar outros idiomas no setor 

de turismo. 

 

4.3.2 Aspectos Limitantes  

 

A infraestrutura do CAT da Praça Fernando Machado é precária, tendo 

deficiências como: 

- Localização: o local do CAT não é muito eficiente pois o mesmo não fica em 

lugar de destaque no Centro de Florianópolis e também não chama muito atenção 

por não parecer com um Centro de Atendimento ao Turista, pois precisa de uma 

pintura que chamasse a atenção do turista, com o símbolo internacional de 

informações. Além do mais, a localização não é adequada pois a demanda de 

turistas na localidade é muito baixa; 
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- O CAT não oferece estrutura para armazenamento de materiais em estoque 

e materiais de limpeza; 

- A água oferecida ao estagiário é em copinhos plásticos, portanto fica 

armazenada em caixas onde não há refrigeração; 

- Os dias de limpeza são poucos, sendo que o local recebe muita poeira e 

sujeira da rua; 

- A localização do CAT Praça Fernando Machado não é segura, tendo que 

lidar diariamente com moradores de rua e usuários de drogas que venha adentrar no 

CAT; 

-  A falta de materiais é um aspecto que limita o trabalho no CAT; 

- A falta de interesse e aprimoramento dos CATs por parte da SETUR 

também merece destaque; 

- O fato de não poder apresentar aos turistas folders de empresas privadas 

limita o trabalho do estagiário no CAT; 

- A falta de um banheiro também é um aspecto limitante; 

- Há também necessidade de novos aparelhos eletrônicos, pois os que se 

encontram no CAT estão ultrapassados. 

 

4.3.3 Conhecimentos Adquiridos  

 

O estágio no Centro de Atendimento ao Turista na Praça Fernando Machado 

proporcionou conhecimentos à estagiária, tais como: 

- O estágio no CAT proporcionou conhecimentos sobre o funcionamento da 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis; 

- Aprimoramento da língua inglesa devido ao grande número de turistas 

estrangeiros na cidade e o aprendizado do espanhol devido ao grande número de 

turistas vindos da América do Sul; 

- Maior conhecimento sobre a demanda turística de Florianópolis, e também 

sobre a oferta, podendo identificar seus aspectos positivos e suas deficiências, 

notando-se uma certa carência em relação aos atrativos históricos materiais 

tombados no centro de Florianópolis, que não recebem a devida atenção, tanto dos 

habitantes da cidade quanto do poder público e pelos turistas, dando início à 

proposta a ser apresentada neste trabalho. 
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5 PROPOSTAS AO LOCAL DO ESTÁGIO3 

 

Através do estágio obrigatório realizado no Centro de Atendimento ao Turista 

na região central de Florianópolis, a autora pôde notar que quando se fala em 

patrimônio histórico os objetos de visitação são sempre os mesmos, tais como a 

Catedral, Alfândega, Mercado Público, Palácio Cruz e Sousa. E por meio desta 

experiência foi possível identificar uma gama de bens materiais, muitos deles 

tombados, além do Centro Histórico, cuja existência para o turista, e também para o 

habitante da cidade, passa quase que despercebido, e por isso não recebem a 

atenção necessária para sua manutenção adequada. 

O presente estudo deseja evidenciar esse patrimônio, saber seus usos, 

conhecer a opinião de seus proprietários com vistas a poder incluí-los no turismo, 

até mesmo na baixa temporada. Para isso, primeiramente foi desenvolvida uma 

pesquisa documental sobre os bens tombados na parte central de Florianópolis, e 

depois  foi escolhido um conjunto histórico com tombamento de nível municipal para 

realizar uma amostra de entrevistas com proprietários para saber suas perspectivas 

sobre o turismo na localidade, e solucionar o objetivo geral da pesquisa. 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS MUNICIPAIS TOMBADOS 

 

Para a realização do trabalho foi necessário anteriormente conhecer a 

situação destes bens materiais tombados em nível municipal, situados no Centro de 

Florianópolis, para isso a autora visitou o Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis (IPUF), localizado no centro da cidade para coletar informações. 

De acordo com dados fornecidos pelo IPUF,  foram tombados pelo decreto  nº 

270/86  na Área Central  de Florianópolis como Patrimônio Histórico e Artístico do 

Município conjuntos de edificações que representam valores culturais, históricos, 

arquitetônicos e tradicionais para a população, que serão apresentados na 

sequência.  

Tais edificações tombadas foram enquadradas em três tipos de categoria 

para preservação: 

                                            
3
 A elaboração da proposta foi realizada através de entrevistas aplicadas junto aos proprietários dos 

imóveis e de documentos cedidos pelo IPUF. 
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P1 - nesta categoria pelo seu excepcional valor Histórico, Arquitetônico, 

Artístico ou Cultural o imóvel tem que ser totalmente conservado ou restaurado tanto 

interna como externamente. 

P2 - já nesta categoria o imóvel deve ter seu exterior  totalmente conservado 

ou restaurado, podendo haver remanejamento interno, desde que não sejam 

afetados sua volumetria e acabamento externos. 

P3 - nesta categoria enquadra-se os imóveis próximos as edificações ou aos 

conjuntos arquitetônicos de interesse histórico. O imóvel pode ser demolido, mas 

sua reconstrução ficará sujeita a restrições para que não ocorra a descaracterização 

entre relações espaciais e visuais ali envolvidas. 

 

Figura 8 - Alfândega Conjunto I Categoria P1 

 
          Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Estas edificações são classificadas como dez conjuntos históricos, somando 

no total de 386 bens tombados espalhados pelo centro, dentre eles 20 são da 

categoria P1, 260 da categoria P2, e 105 da categoria P3. Estes conjuntos são: 

- Conjunto I: Centro Histórico - neste conjunto encontram-se bens imóveis 

tombados cuja visitação turística ao longo do ano é marcante, como o Mercado 

Público, Palácio Cruz e Sousa, Igreja Matriz e Antiga Casa da Alfândega. Neste 

conjunto 14 bens são da categoria P1, 141 da categoria P2, e 70 bens da categoria 

P3. 

- Conjunto II: Hospital de Caridade - este conjunto está representado pelo 

Hospital de Caridade e Capela do Menino Deus, Hospital Militar e a Rua Menino 
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Deus. O conjunto conta com 1 bem na categoria P1, 15 na categoria P2, e 8 na 

categoria P3. 

- Conjunto III: Bairro do Mato Grosso - este conjunto compreende a Praça 

Getúlio Vargas. O conjunto conta com 3 bens na categoria P1, 26 na categoria P2, e 

8 na categoria P3. 

- Conjunto IV: Bairro da Tronqueira - compreende a Rua Anita Garibaldi e o 

início da Rua General Bittencourt, recebeu este nome em 1874 em homenagem ao 

herói da guerra do Paraguai. Era conhecida anteriormente como Rua da Tronqueira. 

Possui 15 bens na categoria P2, e 3 bens na categoria P3. 

- Conjunto V: Rua General Bittencourt - formado pelo fim da Rua General 

Bittencourt, pela Av. Mauro Ramos e pela Praça Olívio Amorim. Este conjunto é 

formado por 10 bens, todos da categoria P2. 

- Conjunto VI: Hermann Blumenau - formado pela Rua Hermann Blumenau, 

chamava-se Rua Uruguai até 1931. Era a antiga ligação do Vale das Olarias (região 

atual Av. Mauro Ramos) ao antigo Largo Municipal (atual Praça Getúlio Vargas). O 

conjunto possui 16 bens na categoria P2, e 8 bens na categoria P3. 

- Conjunto VII: Nossa Senhora do Rosário - é composto pela Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário e outras edificações adjacentes. Compreende as ruas Marechal 

Guilherme e rua Trajano. Neste conjunto, 2 bens são de categoria P1, 5 de categoria 

P2, e 1 de categoria P3. 

- Conjunto VIII: Praia de Fora - formado pela Rua Bocaiúva e Av. Trompowski. 

Este conjunto é formado por 4 bens, todos de categoria P2. 

- Conjunto IX: Rua do Passeio - formado pela Rua Bocaiúva e Rua Esteves 

Júnior. O conjunto possui 7 bens de categoria P2, e 4 bens de categoria P3. 

- Conjunto X: Rita Maria - formado pela Rua Henrique Valgas, Rua Cristovão 

Nunes Pires, Rua Felipe Schmidt e Rua Hoepcke. Compreende a Ponte Hercílio Luz 

e o Forte Santana. Este conjunto é formado por 25 bens, sendo 21 da categoria P2, 

e 4 da categoria P3. 
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Figura 9 - Mercado Público Conjunto I Categoria P1 

  
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

5.1.2  Conjunto IV - Bairro da Tronqueira 

 

A título de amostragem foi escolhido um conjunto  de tombamento de nível 

municipal para realizar uma pesquisa com o intuito de evidenciar estes bens, saber 

seus usos, e conhecer a opinião dos proprietários e locatários e suas perspectivas 

em relação ao turismo na localidade, a fim de entender por que razão a maioria dos 

bens tombados não são alvos de visitação turística. O conjunto escolhido foi o 

Conjunto IV - Bairro da Tronqueira. 

 

 Figura 10 - Imóvel Conjunto IV Categoria P2 

 
 Fonte: Elaborada pela Autora. 
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- Conjunto IV - Bairro da Tronqueira: este conjunto compreende as ruas Anita 

Garibaldi e a Rua General Bittencourt. A Rua General Bittencourt foi assim 

nomeada, em 1874, em homenagem ao herói de guerra do Paraguai. Era 

anteriormente conhecida como Rua da Tronqueira. O conjunto representa a 

expansão da área colonial da cidade, de ocupação bastante antiga. Este conjunto 

possui no total 18 bens tombados em nível municipal, dentre eles 15 são da 

categoria P2, e 3 da categoria P3. Atualmente o conjunto é composto principalmente 

por uso de serviços, comercial e residencial. 

 

  Figura 11 - Conjunto IV Categoria P2 Uso Comercial 

                                                                                                                                                        
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

     Figura 12 - Imóvel de Uso Residencial Conjunto IV Categoria P3. 

 
   Fonte: Elaborada pela Autora 
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Visando atender aos objetivos da pesquisa, foram aplicadas entrevistas aos 

proprietários e locatários de alguns imóveis tombados do Conjunto IV - Bairro da 

Tronqueira, referentes ao tombamento do imóvel, e suas perspectivas sobre o 

turismo na localidade (Apêndice A). A autora visitou o conjunto histórico e solicitou 

aos gestores de alguns imóveis tombados que foram identificados para responderem 

ao questionário da entrevista. Em um universo de 18 imóveis, 6 gestores 

responderam a entrevista. 

 

              Figura 13 - Conjunto IV Categoria P2 Imóvel de uso de serviços e residencial 

 
 Fonte: Elaborada pela Autora. 

  

 Figura 14 - Conjunto IV Categoria P2 Uso de serviços 

        
              Fonte: Elaborada pela Autora. 
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Segue abaixo o mapa que mostra a delimitação do Centro Histórico pelas 

linhas tracejadas, e o Conjunto Histórico IV, Bairro da Tronqueira. 

 

Figura 15 - Mapa Central 

 
Fonte: Adaptada de Adams (2002). 

 

O primeiro item da entrevista questiona se o gestor do imóvel tem 

conhecimento da situação patrimonial do bem tombado e indicações de uso e 

proibições: dentre seis respostas obtidas, um gestor não tem conhecimento da 

situação de tombamento, um sabe que o imóvel é tombado mas não deixou claro se 

conhece suas indicações de uso e proibições,  e quatro responderam que sabem 

que o imóvel é tombado, mas desconhecem suas indicações de uso e proibições. 

O segundo item questiona se o tombamento ajuda, atrapalha ou é indiferente 

para o negócio: dentre as seis respostas obtidas, dois gestores responderam que o 
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tombamento é indiferente, e quatro responderam que o tombamento atrapalha o 

negócio. 

O terceiro item questiona se o gestor vê alguma maneira de melhorar o uso 

do imóvel: dentre as seis respostas, dois gestores responderam que o imóvel 

satisfaz do jeito que está, e quatro gestores veem maneira de melhorar seu uso. 

O quarto item questiona se é possível mensurar a participação do turismo 

para o negócio: todos responderam que o tipo de negócio não tem relação com o 

turismo. 

O quinto item questiona se o gestor tem alguma perspectiva quanto ao 

turismo na localidade. Dentre as seis respostas obtidas, todos disseram que não, 

pois o turismo não é o foco do negócio. 

Através de uma análise das respostas obtidas nas entrevistas, é possível 

perceber que o tombamento do imóvel, na visão de alguns proprietários e locatários, 

é um aspecto limitante em relação ao desenvolvimento do bem. Também foi 

possível perceber através da pesquisa de campo que os bens tombados estão 

sendo descaracterizados, muitos abandonados. Por meio de conversa informal com 

alguns locatários os mesmos informaram que não há nenhum tipo de indicação de 

uso do bem tombado em relação a modificações e restauração dos imóveis, e 

também não há nem um tipo de incentivo para a restauração, e não há fiscalização. 

Outra reclamação por parte dos gestores de alguns imóveis entrevistados, foi que o 

valor do imóvel tombado é elevado, e devido ao tombamento, mudar os usos do 

imóvel não é compensador. 

Percebeu-se que o Poder Público não acompanha e não fiscaliza as ações 

realizadas nestes patrimônios históricos tombados em âmbito municipal, o que gera 

a descaracterização e deterioração destes bens. Durante as visitas ao IPUF notou-

se que estes bens não são acompanhados de maneira adequada, pois os dados de 

numeração e classificação dos bens tombados não estão atualizados e apresentam 

numeração dos anos 80 (Anexo A), o que dificultou a localização dos mesmos. 

A falta de conhecimento dos proprietários e locatários sobre o tombamento do 

imóvel e suas implicações contribui para a descaracterização e melhorias de usos 

do bem.  

O incentivo fiscal de Isenção de Imposto Predial Urbano (IPTU) é um direito 

do proprietário do imóvel tombado, podendo chegar até 100% de redução de IPTU, 

sendo um direito mediante a solicitação do proprietário. Este incentivo em 



58 
 

contrapartida traria conscientização do proprietário para a restauração do imóvel de 

maneira adequada. Mas de acordo com as pesquisas realizadas o incentivo fiscal 

não acontece por falta de conhecimento dos proprietários e falta de incentivo do 

município. 

Nota-se que a atividade turística no conjunto histórico estudado sem um 

planejamento adequado não seria possível devido aos problemas que foram 

diagnosticados, como a falta de fiscalização e incentivo do Poder Público, a falta de 

conhecimento dos proprietários sobre o tombamento do imóvel, o custo elevado 

para a restauração, manutenção, ou modificação dos usos do bem, e a falta de 

envolvimento da comunidade,  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na resolução do trabalho os objetivos iniciais da pesquisa foram resolvidos, 

como a identificação do rol de bens tombados na região central de Florianópolis 

através de coletas de dados e informações por documentos cedidos pelo IPUF. 

Nesta etapa foram identificados os dez conjuntos históricos arquitetônicos tombados 

em âmbito municipal no ano de 1986, e suas respectivas categorias de tombamento 

em que foram enquadrados.  A autora encontrou dificuldades para identificar os 

imóveis tombados na pesquisa de campo pois os dados estão desatualizados e 

apresentam a numeração dos anos 80. 

 Para a descrição dos usos do bens e para conhecer a opinião dos 

proprietários dos imóveis tombados, a autora escolheu um conjunto para a 

realização de uma amostra. Na pesquisa de campo foi observado que o principal 

uso destes bens são comercial, serviços e alguns residenciais. Também foi 

observado que estes imóveis estão sendo descaracterizados. Para conhecer a 

opinião dos gestores, foi aplicada uma entrevista que continha questões sobre 

tombamento, os usos dos imóveis e o turismo na região.  

Por meio destas pesquisas realizadas, a autora pôde constatar que são 

muitos os fatores que contribuem para que estes bens não estejam incluídos no 

turismo. A falta de informação sobre as indicações de uso do bem tombado, a falta 

de fiscalização e incentivo por parte do poder público, a falta de envolvimento da 

comunidade e o alto custo da manutenção, são fatores que contribuem para a 

descaracterização, deterioração e esquecimento destes bens que foram tombados 

para evitar a perda da identidade e seu vínculo com o passado.   

O processo de urbanização e a mudança de valores das pessoas vem 

gerando a perda gradativa da identidade e paisagem cultural, porém, ao mesmo 

tempo que o mundo globalizado demanda tecnologia e renovação, as pessoas 

buscam vivenciar experiências culturais autênticas apegadas ao passado. Para que 

isso ocorra, é necessário que a comunidade conheça e tenha orgulho da própria 

história, redescubra suas raízes para preservá-las.  

Além disso, é necessário que haja um planejamento correto, como a busca de 

parcerias com agentes culturais do setor público e privado, e de atores locais de 

modo a valorizar a cultura local combinando elementos do patrimônio histórico de 

natureza material e imaterial. 
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Devido à falta de oportunidade, não foi possível estudar com mais 

profundidade os demais conjuntos históricos municipais tombados na área central de 

Florianópolis, SC para saber suas vocações, deixa-se como sugestão o estudo para 

futuras pesquisas. 

A autora atingiu os objetivos propostos pela pesquisa em que foi possível 

verificar a possibilidade de expandir o patrimônio histórico tombado do centro de 

Florianópolis. A pesquisa foi oportunizada através do estágio realizado pela autora 

no Centro de Atendimento ao Turista, onde foi possível identificar o tipo de demanda 

e oferta do atrativos culturais na região central, e também com conhecimentos 

adquiridos durante os anos de formação acadêmica nas Faculdades Integradas 

ASSESC. 
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APÊNDICE A: PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Pesquisa para elaboração de proposta de INCLUSÃO COMO DESTINAÇÃO 

TURÍSTICA DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS DE FLORIANÓPOLIS.  

CONJUNTO  IV: ANTIGO BAIRRO DA TRONQUEIRA. 

FACULDADES INTEGRADAS ASSESC – CURSO DE BACHRELADO EM 

TURISMO 

    Acadêmica: THAIS CUNHA 

Identificação do imóvel (endereço, tipo de uso, etc.):    

            

            

             

 

Entrevista 

1) O Sr. ou Sra. tem conhecimento da situação patrimonial do imóvel, no que diz 

respeito a tombamento (indicações de uso, proibições)? 

            

            

            

             

 

 

2) O Sr. ou Sra. acha que o tombamento ajuda, atrapalha ou é indiferente para o 

seu negócio? 

            

            

            

             

 

3) O Sr. ou Sra. vê alguma maneira de melhorar o uso do imóvel, ou como está 

lhe satisfaz? 
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4) E o turismo, é possível mensurar a participação e a importância dele para o 

seu negócio? 

            

            

            

             

 

5) O Sr. ou Sra. alimenta alguma perspectiva quanto ao turismo no sentido de 

que a presença de turistas melhore o movimento do seu estabelecimento? 

Porquê?  
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APÊNDICE B - ENTREVISTA 01 

 

  



67 
 

 



68 
 

APÊNDICE C - ENTREVISTA 02 
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APENDICE D - ENTREVISTA 03 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA 04 
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APÊNDICE F - ENTREVISTA 05 
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APÊNDICE G - ENTREVISTA 06 

 

 



77 
 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A - CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS 
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ANEXO B - CARTA DE VENEZA 
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