
 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA 2:  

Patrimônio histórico e sua interface nas cidades contemporâneas 

SETEMBRO 2009 

 

 

 

A OBRA ARQUITETÔNICA COMO SIGNO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priscila Chamone Gesser 
Arquiteta e Urbanista 

CAU A110.443-8  

 
arq.pris@gmail.com 

www.priscilachamonegesser.com 

mailto:arq.pris@gmail.com


 
A OBRA ARQUITETÔNICA COMO SIGNO HISTÓRICO-CULTURAL. 

 
 
Resumo: As possibilidades e contradições de significação na arquitetura são ampliadas além de suas 
funções práticas e simbólicas que, inicialmente, foram previstas nos períodos de projeto e de construção 
da obra. Com o distanciamento no tempo, considera-se que os aspectos funcionais, os aspectos de estilo 
e os aspectos significativos da obra são retomados como signos culturais, que demarcam o percurso 
histórico de uma cultura. Sobre essa representação justifica-se também a preservação do patrimônio 
arquitetônico como expressão física da memória cultural de um povo ou de toda a humanidade. Portanto, 
isso influencia o planejamento urbano e, necessariamente, é considerado no campo dos projetos 
urbanísticos com desígnios turísticos. A teoria das Cinco Peles, proposta pelo arquiteto e pintor austríaco 
Friedensreich Hundertwasser intertextualizada com a teoria Hermenêutica proposta por Friedrich 
Schleiermacher,  e a teoria Semiótica, proposta por Charles Sanders Peirce são aqui articuladas na 
composição de argumentos eficientes para a indicação de obras arquitetônicas como signos histórico-
culturais. A Teoria das cinco peles reflete o manifesto dos envoltórios sobre os indivíduos, considerando 
a identidade relacional e a cultura na qual o indivíduo está inserido.  As bases da Hermenêutica, que 
auxiliam a leitura analítica subentendida, conjugadas com as acepções de elementos semióticos na 
malha urbana, servem de apoio teórico à inserção de outras intervenções arquitetônicas, facilitando o 
convívio e o diálogo do inscrito com o previsto. Percebendo a cultura local em interação com o potencial 
ambiental e turístico obtém-se a correta proposição icônico-cronológica que se pretende instaurar. Por 
meio das análises propostas é possível assinalar os aspectos representativos que evidenciam a obra 
arquitetônica como signo histórico-cultural. 
 
Palavras-chave: Significação Histórica. Bioarquitetura Icônica. Turismo. 
 

 
Abstract: The possibilities and contradictions of meaningful in architecture is extended beyond its 
practical and symbolic features that initially were planned in the period of design and building construction. 
By the lenght of time, the funcional aspects, the style aspects and the expressive aspects of architectural 
project encompass as cultural signs that demarcate the history of a culture. On this representation is 
justified preserving the architectural inheritance as a physical expression of cultural memory of a people or 
of all humanity. Therefore, it influences the urban planning, and, necessarily, is considered in regard from 
tourism projects. The Five Skins theory, proposed by Austrian painter and architect Friedensreich 
Hundertwasser interpolated whith Hermeneutics and the Semiotic theory, proposed by Charles Sanders 
Peirce are articulated here in the composition of effective arguments for the indication of architectural 
works as historical and cultural signs. The Five Skins theory reflects the manifest of wraps on individuals, 
the relational identity and the culture in which we are inserted. The support of Hermeneutic that help to 
interpret an analytical reading next to the implied meanings of semiotic elements in urban network 
facilitate the integration of other architectural interventions, favouring acquaintance and dialogue within 
the inscribed and the foreseen. Therefore expressing the local culture and intertwined with the 
environmental and touristic potential you get the correct iconchronological proposition you want to 
introduce. Through analysis of these criteria are marked items that show as a sign of how important 
historical-cultural. 
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1.  Arquitetura e suas funções. 

Arquitetura consiste em um campo de estudos e atividades dedicado à relação entre os 

seres humanos e os objetos arquitetônicos, desde o lançamento das idéias até a 

expressão materializada. Georges Teyssot e Philippe Boudon (DUARTE, 2008) 

comentam sobre a arquitetura “anatômica” e o espaço arquitetural como locus das 

questões conceituais em arquitetura e, de forma diferenciada, terminam por atestar que 

a imanência da ciência em todos os artefatos sociais, assim como a idéia de que uma 

“poiética” e uma didática arquiteturológica são princípios caracterizadores da 

importância do projeto de arquitetura, em suas diversas aplicabilidades. 

As atividades e as obras arquitetônicas são propostas, portanto, como campo 

experimental do qual emerge uma poética, com relação ao criar e ao fazer; uma ciência, 

por meio da sistematização lógica de idéias decorrentes das próprias atividades, em 

conjunto com teorias apropriadas de outras áreas e uma didática, na medida em que as 

experiências e os conhecimentos são organizados para serem estendidos aos 

iniciantes. 

A proposição de um projeto ou pré-concepção mental segue o ideal do poder criador, 

capaz de informar os materiais como obra. Assim, os artifícios plásticos e tecnológicos 

e os recursos geométricos e matemáticos empregados nas construções, seguem 

sempre algum conceito, mesmo que, posteriormente, esse conceito se mostre 

esvaziado ou retome seu lugar no inconsciente.  

Diante da perda do conceito original ou da ignorância a respeito do conceito, 

permanecem as sensações e os sentimentos que a obra nos causa. Isso ocorre, via 

experiência estética, como resquício do entusiasmo ou do pathos original, que motivou 

o projeto e sua expressão. Portanto, mesmo quando a idéia se perdeu ainda resta seu 

registro. Por meio das sensações, dos sentimentos e das idéias, resultantes da 

percepção da obra, a arte e a ciência recuperam, pelo menos em parte, as motivações 

históricas, a ideologia projetual, as linguagens estilísticas e as tecnologias que 

promoveram o fato ou o texto arquitetônico. 

A obra é registro que se apresenta como estímulo estético, como campo de significação 

e veículo de comunicação. Desse modo, toda produção arquitetônica indica outras 



funções além da funcionalidade original, atuando como elemento de comunicação com 

os habitantes e os turistas nas cidades.  

As obras arquitetônicas, como outros objetos, assumem diversas funções, sejam essas 

práticas, míticas, simbólicas ou teóricas e estéticas (MUKAROVSKY, 1993). A função 

primordial em um dado momento é ser abrigo, em outro, há construção de totens, 

altares e pirâmides, assim as obras assumem as funções simbólicas como 

predominantes.   

As obras arquitetônicas que são construídas como altares e templos, 

predominantemente, cumprem a função religiosa. As obras arquitetônicas que são 

construídas como sedes do poder ou marcos de batalhas, predominantemente, 

cumprem a função simbólica. Em muitos casos, as pessoas se aproximam das obras 

arquitetônicas, religiosas ou simbólicas, por puro interesse estético, ou seja, para 

apreciar suas formas de modo independente de outras funções. 

 Cada momento histórico e cada cultura em particular desenvolvem uma arquitetura 

característica. Dessa maneira, é atribuído às obras arquitetônicas um caráter histórico, 

possibilitando que as mesmas cumpram a função histórico-documental, como função 

simbólica.  

Em parte, a atividade turística é apoiada na apreciação estética e, também, na 

curiosidade e no prazer das pessoas que tomam conhecimento de registros do passado 

ou das diferentes características de outras culturas. As obras arquitetônicas expressam 

beleza estética e testemunham sobre as características dos momentos histórico-

culturais em que foram produzidas. Por isso, o patrimônio arquitetônico é um importante 

apelo para o turismo urbano.  

 

2. Suporte teórico para a significação da arquitetura. 

A teoria das Cinco Peles (HUNDERTWASSER, 1954), a teoria Semiótica (PEIRCE, 

1977) e a teoria Hermenêutica (SCHLEIERMACHER  1768-1834,) e as idéias de 

autores aqui citados, que não participam diretamente das teorias indicadas, compõem a 

base conceitual que sustenta o desenvolvimento deste texto. 



Proposta pelo pintor e arquiteto austríaco Friedensreich Hundertwasser, a teoria das 

Cinco Peles reflete o manifesto dos envoltórios sobre os indivíduos, sendo grande 

influência da arquitetura orgânica moderna, ao considerar a identidade relacional e a 

cultura na qual os indivíduos estão inseridos. É pioneiro em expressar preocupações 

ambientais nas suas obras, procurando inspiração nas harmonias da natureza e em 

todos seus atributos aparentemente irregulares e acidentais. Na década de 1960, 

Hundertwasser teorizou sobre a inter-relação dos nossos cinco níveis de cobertura, 

como manifestações de peles que, sucessivamente, envolvem o ser humano. A 

primeira pele é a epiderme, a segunda é a roupa, a obra arquitetônica é a terceira pele. 

Em seqüência, as peles transpassam as fronteiras físicas, adentrando o campo das 

relações humanas, até alcançar a última pele que é a cultura.  Essas peles articulam-se 

entre si numa dinâmica constante e imprevisível. 

Com referências à obra arquitetônica, ou terceira pele, considera-se o teto que protege 

e abriga o ser humano, como referência do habitat, que se constrói, expressando 

particularidades em suas formas e cores. Essas expressões assumem funções 

simbólicas, denotando modos de ser, de receber e de perceber a realidade. A partir da 

simbolização dos elementos expressivos, a identidade relacional, que é a quarta pele, 

sublima a própria materialidade, indicando a mediação dos relacionamentos expressos 

na dinâmica e na materialidade social, estabelecendo parâmetros de identificação e 

relacionamento entre os seres humanos. A partir desse acervo simbólico composto 

sobre a quinta pele que é a terra, constitui-se a quinta pele que é a cultura. O ser 

humano não vive apenas dentro do meio-ambiente, vive também dentro de uma cultura.  

A teoria Hermenêutica, a partir dos estudos de Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

(1768-1834) é de difícil possibilidade precisar com exatidão a data do seu primeiro 

momento de aplicação. Tal movimento tomou rumo de uma ciência no século XVII 

como filosofia hermenêutica. Qualifica-se como uma ciência que estabelece os 

princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência trata da teoria da 

interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis e tinha por pretensão expandir 

seus métodos e técnicas interpretativas a toda expressão humana. O termo 

"hermenêutica" provém do verbo grego "hermēneuein" e significa "declarar", "anunciar", 

http://www.hyperlogos.bem-vindo.net/tiki-index.php?page_ref_id=45


"interpretar", "esclarecer" e, por último, "traduzir". Significa que alguma coisa é "tornada 

compreensível" ou "levada à compreensão". 

É necessário considerar que as bases da hermenêutica auxiliam a leitura analítica da 

arquitetura histórico-cultural através de relatos e documentações por uma teoria geral 

de compreensão. Para Schleiermacher, um texto construído traz em si uma série de 

regras e convenções de sua língua, época e cultura. A postura de levantamento de 

dados antigos pressupõe a correta interpretação temporal destes dados de forma a não 

deslocar o seu sentido, ou seja, buscar o sentido intencionado do autor. Pois sempre há 

um infindável número de sentidos em um texto, mas a hermenêutica quer falar da 

racionalidade e da verdade. Compreender um texto arquitetônico é transpor para uma 

hermenêutica da arquitetura de encadear um novo discurso no discurso do texto.  

Pois carecem de explicações grande parte dos eventos da natureza, mas a 

compreensão é fundamental sobre a história, os valores e a cultura. Esta compreensão 

pode ser tomada como  apreensão de um sentido, e sentido é o que se apresenta à 

compreensão como conteúdo. Essas associações auxiliam no processo de reflexão e 

meditação sobre esses signos. 

A teoria Semiótica, proposta por Charles Sanders Peirce (1839-1914), é aqui 

considerada com relação à segunda tricotomia, que considera a relação do signo com 

seu referente. Nöth (1995) informa que, segundo Peirce, signo "algo que, sob certo 

aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa para alguém". A semiótica é o 

estudo dos signos. A palavra “semiose” indica o processo como o signo atua.  

Para Santaella (2005), o papel fundamental da semiótica é compreender a natureza e 

os poderes de referência dos signos, além de reconhecer suas informações e sua 

estruturação em sistemas e que efeitos são capazes de provocar no receptor.  

A semiótica peirceana trata a significação numa concepção triádica, como estrutura 

universal. A relação triádica entre o signo com seu objeto de referência qualifica-o como 

ícone, índice ou símbolo. O ícone é o signo que representa um objeto por analogia, ou 

seja, porque há semelhanças entre sua forma e a forma do objeto representado, é 

como o desenho de uma coisa pode representá-la. O índice é o signo que representa 

seu objeto porque é um vestígio desse objeto, ou seja, é um registro da existência do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reflex%C3%A3o


objeto, como o corte é o registro da lâmina. O símbolo é o signo que representa seu 

objeto devido a uma lei ou convenção, do mesmo modo que um nome representa uma 

pessoa (PERASSI, 2007). 

 

3. Arquitetura, estética, significação e potencial turístico. 

A cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, é aceita em âmbito 

nacional e internacional como uma cidade turística. A maior parte de seu território 

localizado na parte insular, ressalta sua vocação turística ao revelar belezas naturais. 

 Além do patrimônio natural, Florianópolis ostenta também um patrimônio cultural, com 

referências que se destacam por seus valores estéticos e históricos. No campo da 

arquitetura há igrejas centenárias e o centro histórico-comercial é rico em exemplares 

arquitetônicos que são referências de estilo e de história. 

Entre as obras que se destacam, por exemplo, há construções inspiradas na arquitetura 

alemã que expressam uma estilística peculiar, propondo experiências estéticas 

específicas. Essas obras simbolizam a cultura alemã e sua influência no estado. Mas, 

além disso, algumas entre essas, são registros de um tempo de abastança e progresso. 

Em entrevista ao jornal Imagem da Ilha, Lílian Mendonça (2009) informou que a 

arquitetura teuto-brasileira ocorreu sob influência da consolidação dos resultados da 

Revolução Industrial. Além de recursos financeiros, parte dos imigrantes alemães 

estabelecidos na região apresentavam alto grau intelectual e conhecimentos industriais.  

A reportagem do jornal indica, entre outros, três exemplares dessa arquitetura, ainda 

presentes no centro de Florianópolis. O prédio localizado à Rua Conselheiro Mafra na 

esquina com a Rua Deodoro  (Fig. 1) representa a arquitetura comercial. O prédio da 

antiga Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke (Fig. 2),  localizado na parte alta da Rua 

Felipe Schmidt, representa a arquitetura industrial. A Igreja Luterana (Fig. 3) na Rua 

Nereu Ramos, construída em 1912, representa a arquitetura alemã religiosa. 



 

                      (Fig. 1)                                      (Fig. 2)                                  (Fig. 3) 

O espaço urbano do centro histórico da cidade coexiste com o comércio nos dias úteis, 

e torna-se desvitalizado nos finais de semana. Sua função estética e sua função 

simbólico-documental ainda não encontraram um canal de expressão eficiente no 

campo das ações de turismo. 

Outra evidência a esse respeito é a presença de estacionamentos de automóveis 

improvisados em áreas centrais, que foram anteriormente ocupadas por obras 

arquitetônicas importantes, inclusive do ponto de vista político.  

Uma quadra no centro urbano da cidade de Florianópolis faceada pelas ruas Arcipreste 

Paiva e Conselheiro Mafra (Fig. 4), por exemplo, expressa esse contraponto no 

processo de valorização do patrimônio. Anteriormente, o local foi ocupado pelo extinto 

Hotel La Porta (Fig. 5), com alto padrão para o ano de 1930. O primeiro edifício 

estritamente comercial simbolizava o turismo, sendo o único implodido neste Estado, 

em 1990. Hoje, o local é destinado a um pequeno estacionamento (Fig. 6).  

 

               (Fig. 4)                                  (Fig. 5)                               (Fig. 6) 

Aqui a contradição de eventos históricos é significativa, porque se trata de uma obra 

pioneira em conceito, pioneira em tecnologia de construção e, também, pioneira em 

tecnologia de demolição. Trata-se de uma reverência a uma referência. 



 

4. Considerações finais. 

A percepção de elementos semióticos ou significantes na malha urbana, considerando 

as obras arquitetônicas ou a sua ausência, revelam que a cultura ou a quinta pele do 

humano, é apenas parcialmente considerada na dinâmica do turismo local. Isso é dito 

tendo em vista o acervo arquitetônico do centro de Florianópolis, cuja riqueza estética e 

histórico-cultural é superada com a contemplação da natureza. 

Isso é evidenciado na quarta pele do humano, que se estabelece nas relações sociais e 

sazonais da cidade, sendo as praias as grandes praças. Além de ancorar na geografia 

apropriada ao possibilitar o caráter expositivo da primeira pele, a epiderme, como a pele 

pura ao sol. Essas relações configuram o conceito de lazer como algo dissociado do 

centro histórico da cidade, sendo esse configurado apenas como espaço de comércio, 

e com escoamento facilitado por vias decorrentes das obras de aterro.. 

A arquitetura do centro da cidade possui um referencial diferente do restante da cidade, 

como parte da terceira pele do humano. Ora expressa valores estéticos e históricos da 

cultura local, promovendo sentimentos e conhecimentos aptos a serem incorporados 

nas ações de turismo. E ora influencia, por força da arquitetura, a segunda pele, a 

roupa. Torna-se determinante ao sobrepor limitações para o transitar. Obras específicas 

como órgãos da esfera pública de poder, exemplificado por Fóruns ou Tribunais e até 

Igrejas praticam restrições em alguns trajes. 

Dessa forma, os dados histórico-culturais das obras arquitetônicas propõem limitações 

ou sensações atraentes e provocam sentimentos de agrado e curiosidade 

transformando-as em símbolos através do seu caráter indicial estabelecidos pelos 

registros de momentos históricos e de seus ícones estético-formais. 

Para um público mais apurado, os critérios técnicos e estilísticos das formas percebidas 

aparecem como índices ou indícios do tempo histórico e de seu status tecnológico e 

sócio-econômico no momento de sua construção.  

Esse encantamento abre campo para a composição de discursos didático-explicativos, 

os quais justificam a organização de visitas guiadas e outras atividades pertinentes ao 



setor turístico. A obra arquitetônica reflete aqui a Quinta Pele validando seu teor sígnico 

pela cultura. 

Por fim, uma leitura hermenêutica dos contrários, relacionando ocupação e 

desocupação, mostra que os espaços urbanos esvaziados e improvisados como 

estacionamento são, em parte, lacunas históricas importantes. Isso é confirmado por 

consultas aos arquivos históricos sobre as obras arquitetônicas que ocuparam parte 

desses territórios. 

Neste momento, o conjunto das instâncias gestoras de Florianópolis dirige o 

planejamento urbano para sua vocação turística. Assim, considera seriamente seus 

diferentes acervos de atrativos e seus problemas de recepção e circulação. Por isso, é 

necessário assinalar o acervo arquitetônico urbano, como campo privilegiado para o 

turismo cultural, antes que se dê aos locais de estacionamento uma prioridade que lhes 

é indevida. Essa desarticulação do uso do espaço que o qualifica como não-lugar, não 

significa que este lugar não exista. Mas rebate que a idéia predominante aponta para 

esses como espaços de novos posicionamentos e significações. 
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