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RESUMO 

 

A Praia de Armação do Itapocorói localiza-se em Penha, litoral Norte catarinense. O começo de sua história 
registra a presença de índios carijós, portugueses-açorianos e escravos negros. Os europeus introduziram a 
técnica de captura de baleias e de aproveitamento de seus produtos no final do século XVIII e a localidade se 
desenvolveu, chegando a ser uma das mais importantes armações baleeiras do Sul do Brasil. Como as baleias 
foram rareando, os habitantes tiveram que buscar outras fontes de geração de renda, como a pesca e a agricultura 
de subsistência. Sendo uma das praias do litoral catarinense com maior beleza cênica, retratada por escritores 
que viajaram pela região, como Taynay e Saint-Hilaire, a Praia de Armação do Itapocorói apresentava seus 
primeiros turistas de segunda residência no início do século XX. Este segmento de turismo segue ainda hoje 
como uma das mais importantes fontes de renda para o município, haja vista a grande quantidade de turistas 
presentes na praia durante os meses de verão. O presente trabalho busca retratar a percepção do meio ambiente 
na faixa litorânea da Praia de Armação do Itapocorói, considerando dois grupos: moradores e turistas 
proprietários de segunda residência no local. Para atingir tal objetivo foi utilizado o aporte da geografia 
humanística cultural, sobretudo por buscarmos interpretar como diferentes grupos culturalmente heterogêneos 
percebem, interpretam e se relacionam com a natureza. A pesquisa empírica consistiu em um levantamento de 
elementos que permitiram a caracterização dos aspectos físicos da área que ocorreu por meio do uso de mapas, 
fotografias e estudo de documentos municipais. Também em campo foram realizadas entrevistas com a 
população local e com turistas que possuem segunda residência, visando investigar a percepção desses grupos 
tendo em vista as diferentes formas e interesses no processo de ocupação deste espaço, perpassadas por questões 
culturais e sociais, refletidas no ambiente. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com a chegada dos primeiros povoadores no ano de 1778, a Praia de Armação 
do Itapocorói, Penha, litoral Norte de Santa Catarina, começou a sofrer alterações na 
paisagem. Os portugueses açorianos que se instalaram na região no século XIV, 
convivendo com os habitantes locais, os índios carijós, começaram a mudar o ambiente, 
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introduzindo a técnica de captura de baleias e de aproveitamento de seus produtos, 
contando com o trabalho de escravos negros. A localidade se desenvolveu, chegando a 
ser uma das mais importantes armações baleeiras do sul do Brasil. Como as baleias 
foram rareando, os habitantes tiveram que buscar outras fontes de geração de renda, 
como a pesca e a agricultura de subsistência.  

Sendo uma das praias do litoral catarinense com maior beleza cênica, retratada 
por escritores que viajaram pela região, como Taynay e Saint-Hilaire, a Praia de Armação 
do Itapocorói apresentava seus primeiros turistas de segunda residência no início do 
século XX. Este segmento de turismo segue ainda hoje como uma das mais importantes 
fontes de renda para o município, haja vista a grande quantidade de turistas presentes na 
praia durante os meses de verão.  

O presente trabalho busca realizar o estudo da percepção do meio ambiente na 
faixa litorânea da Praia de Armação do Itapocorói, perpassando por uma análise 
histórica e tendo como foco as diferenças de atitudes dos dois diferentes grupos aqui 
estudados, moradores e turistas que possuem segundas residências na praia. A escolha 
dos dois grupos se deu em função de considerarmos que somente estes poderiam 
desenvolver o sentimento topofílico (TUAN, 1980), o qual não é registrado no grupo de 
turistas visitantes – turistas que se hospedam em hotéis, por exemplo, e que não 
desenvolvem vínculos territoriais psicológicos.  

Para atingir o objetivo do trabalho o aporte da geografia humanística cultural foi 
imprescindível sobretudo por buscarmos interpretar como diferentes grupos culturalmente 
heterogêneos percebem, interpretam e se relacionam com a natureza. A perspectiva 
histórica permitiu levantar os diferentes períodos de ocupação, o que proporcionou a 
criação de um panorama útil para a compreensão da situação atual da praia. Em 
campo, foram realizadas entrevistas informais dialógicas com a população local e com 
turistas que possuem segunda residência, visando investigar a percepção desses grupos 
tendo em vista as diferentes formas e interesses no processo de ocupação deste espaço, 
perpassadas por questões culturais e sociais, refletidas no ambiente hoje.  

Na seqüência o trabalho apresenta alguns aspectos sociais e ambientais da praia 
juntamente com seu histórico, indicando sua relevância no processo de ocupação e 
desenvolvimento de toda a região do Vale do Itajaí. Aborda-se brevemente o tema das 
segundas-residências e vê-se como se deu o processo de valorização do meio ambiente 
litorâneo e do mar. A seguir, faz-se a análise das entrevistas realizadas em campo 
durante a temporada de verão 2004/2005. Na conclusão do trabalho assume-se que 
existe uma tendência que aponta para a grande valorização do meio ambiente litorâneo, 
por parte tanto dos moradores como dos turistas; registra-se a presença do sentimento de 
topofilia (TUAN, 1980) em ambos os grupos e uma preocupação grande em relação ao 
futuro do meio ambiente da Praia de Armação do Itapocorói, principalmente no que diz 
respeito ao saneamento básico. 
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PENHA 

Características Sócio-Ambientais 

A Praia de Armação do Itapocorói é uma das dezenove praias pertencentes ao 
município de Penha1, Santa Catarina. O município localiza-se na região centro-norte do 
litoral catarinense, na bacia fisiográfica do Vale do Itajaí, sob as coordenadas médias de 
latitude de 26o46'10" S e de longitude de 48o38'45" W de Greenwich. Dista 120 km da 
capital do Estado, Florianópolis. Tem 60,3km2 de extensão territorial, limitando-se ao 
Norte e a Oeste com Piçarras, ao Sul com Navegantes e a Leste com o Oceano Atlântico. 
O clima do município pode ser classificado como mesotérmico úmido com uma 
temperatura média de 35oC no verão, chegando à mínima de 8oC no inverno 
(GOVERNO, 2004). 

Pouco mais de 31 km formam o litoral de Penha, com altitude média de 20m. Esta 
parte do litoral é descrita por Prates como "litoral cristalino com numerosas baías e 
enseadas" (1989, p.70). Referindo-se ao conjunto de ambientes naturais de Penha, com 
suas respectivas feições geomorfológicas, Crispim cita que estes ambientes “dispõem de 
uma estrutura física propícia aos diferentes tipos de aproveitamento turísticos”, tais como 
banho e prática de surf (1998, p.391).  

No setor pesqueiro predomina como atividade principal a pesca artesanal, que já 
não alimenta mais o mercado de Penha e que, segundo Bersi (2005), nem pode ser 
contada nas estatísticas econômicas do município, sendo ”mais folclore do que 
economia”. 

A maricultura é uma atividade econômica recente municipal e teve, no ano 2001, 
a produção recorde de 3.500 ton./ano de mariscos, envolvendo 300 pessoas 
diretamente e abrangendo uma área de cultivo de mais de 21ha (EPAGRI, 2002).  

A estimativa do IBGE no ano 2003 para Penha era de uma população de mais de 
19.000 habitantes (IBGE, 2004). Tal número sobe para mais de 100.000 no verão. Isto 
se deve à grande procura pelo balneário e suas diferentes ofertas de praia durante os 
meses de dezembro e janeiro. A estada destes turistas caracteriza-se historicamente muito 
mais pela presença das segundas-residências do que pelo parque hoteleiro, como 
veremos no decorrer do trabalho. 

                                                 
1 As demais praias do município de Penha são: Alegre, da Saudade, do Quilombo, Armação, da Paciência, 
Grande, Vermelha, de São Miguel, da Lola, Bacia da Vovó, do Manguinho, da Fortaleza, da Cancela, de 
São Roque, do Caminho, do Monge, do Lucas e do Poá. 
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Histórico 

Índios e Primeiros Moradores 

A praia de Armação do Itapocorói foi o local onde se iniciou a colonização da 
região do Vale do Rio Itajaí. (BERSI, 2005) A ocupação começou com os índios carijós, 
do grupo Tupi-guarani. Estes índios eram pacíficos e se caracterizavam pelo sedentarismo 
e pela agricultura como meio de subsistência (RIBAS, 1998).  

O contato entre índios e europeus, pacífico durante os primeiros séculos do 
descobrimento, modificou-se no começo do século XIX, e levou os índios a enfrentarem 
uma série de problemas – entre eles o trabalho escravo, o apossamento dos seus bens e 
a morte pela falta de resistência a diversas doenças (SILVA, 1971). Desta forma, os índios 
carijós desapareceram no século XIX "desalojados da primeira parte [litoral] para o 
interior pelos povoadores brancos" (SILVA, 1954, p.129).  

Quanto à presença dos primeiros colonizadores da praia em questão, Silva 
registra que em 1759 “havia muitos moradores ao longo das praias de Itapocorói e de 
Piçarras” e que, devido a este número, foi solicitada ao bispo do Rio de Janeiro, a 
“permissão para levantar uma capela na primeira destas praias” (1971, p.7). O Curato 
de São João Batista de Itapocoróia, criado em 27 de abril de 1759, atendia comunidades 
desde Camboriú até Piçarras, com casamentos, batizados e óbitos (SANTOS, 1999).  

Os moradores da região eram vicentistas, portugueses e mamelucos (SANTOS, 
1999). Se por um lado a presença destes moradores fez com que fosse necessária a 
construção de uma capela, por outro lado esta presença é inexpressiva tanto no que 
tange ao desenvolvimento dos aspectos culturais, como econômicos.  

A praia de Armação do Itapocorói teve seus primeiros indícios de efetiva ocupação 
com a chegada de portugueses-açorianos vindos da Ilha de Santa Catarina (atual 
Florianópolis), por ocasião da invasão espanhola à ilha em fevereiro de 1777.  

 

Açorianos na Ilha de Santa Catarina 

Entre 1748 e 1756 chegaram a Ilha de Santa Catarina cerca de 2000 
portugueses-açorianos vindos das Ilhas dos Açores, localizadas a 1800km de Lisboa, no 
Atlântico Norte. Tal vinda deu-se divido à problemas diversos enfrentados pelos açorianos 
nas Ilhas portuguesas e também pelo interesse do Governo Português de povoar a Ilha de 
Santa Catarina, protegendo-a contra as investidas espanholas (PEREIRA, 2003).  

Na Ilha de Santa Catarina os açorianos trabalhavam com a agricultura e com a 
pesca, mas a caça da baleia era a atividade econômica de maior porte, caracterizada 
pela presença das armações baleeiras (MOSIMANN, 2003). As armações eram 
“estabelecimentos destinados à pesca e ao aproveitamento de baleias, na extração do 
óleo e barbatanas” (SILVA, 1971, p.8). Eram duas armações na ilha: uma na atual praia 
da Armação da Ilha e outra, no continente, a da Armação da Piedade. Mesmo sendo 
uma atividade altamente lucrativa, nada rendia para o Brasil da época: todo o dinheiro 
gerado pelas armações era destinado a Portugal (KLUEGER, 2004).  
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Espanhóis na Ilha de Santa Catarina 

No final de 1776, uma expedição espanhola cruzou os mares do Atlântico até a 
Ilha de Santa Catarina com o objetivo de tomar a ilha dos portugueses aí instalados2. A 
tomada da Ilha pelos espanhóis se deu em 20 de fevereiro de 1777 e eles se 
apoderaram das armações da caça da baleia e de todos os demais negócios. Para não 
perderem seus lucrativos negócios, os açorianos buscaram no litoral catarinense uma 
praia que acomodasse uma armação, encontrando este lugar na praia conhecida como 
Itapocorói3 (SILVA, 1971, MOSIMANN, 2003).  

 

Real Armação das Baleias de São João Batista da Enseada de Itapocoróia 

Em Itapocorói os açorianos deram início à construção das edificações da dita 
armação, para então tratar de caça da baleia e da extração dos seus produtos. A 
instalação da armação na praia de Itapocorói e as atividades decorrentes dela, batizaram 
três localidades da região: a Ponta da Vigia, local onde os açorianos esperavam, 
vigiando o aparecimento da baleia; a Praia da Paciência, local onde os tripulantes 
aguardavam com as embarcações o aviso dos vigias para saírem ao mar para a caça e a 
Praia do Quilombo que, segundo a tradição oral, seria um local de grande concentração 
de negros, ex-escravos da Armação. 

O trabalho na Armação era feito com o auxílio de escravos que não pescavam, 
mas ficavam em terra trabalhando na manufatura dos produtos extraídos da baleia 
(SILVA, 1954). O óleo era o resultado da manufatura da gordura da baleia, encontrada 
nas baleias francas em uma espessa camada. Ele se destinava à iluminação pública – 
sendo a principal fonte combustível até a primeira metade do século XIX, quando foi 
descoberta a querosene –, à lubrificação e à fabricação de argamassa. As barbatanas 
eram utilizadas para a fabricação de espartilhos e a carne da baleia quase nunca era 
aproveitada (ESPÉCIES, 2004; KLUEGER, 2004). 

A Armação era um empreendimento de sucesso, e tal êxito fez com que muitos 
homens de localidades próximas fossem se instalar em Itapocorói, o que culminou no 
progresso extraordinário da localidade para os padrões da época, tornando-se o centro 
comercial e religioso para a região. A Armação baleeira ficou em poder de particulares 
até 1801, quando então passou a ser administrada pela Coroa portuguesa. Interessante 
ressaltar o nome desta que foi a Armação mais importante de todas as que existiram 
espalhadas no Sul do Brasil: Real Armação das Baleias de São João Batista da Enseada 
de Itapocoróia (SILVA, 1971; KONDER, 1970). 

                                                 
2 A Ilha de Santa Catarina representava um excelente porto de integração no caminho entre o Rio de 
Janeiro, o Rio Grande e a Colônia de Sacramento e, do ponto de vista dos espanhóis, se encontrava fora 
dos domínios estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, o qual estava sendo infringido por Portugal 
(MOSIMANN, 2003) 
3 Encontra-se grafado Itapocoróia, Itapocoróya, Itapocoroy, Itapocurói e Itapocorói. Para fins de 
padronização será mantida a grafia atual: Itapocorói, respeitando-se a grafia original nas citações. 
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O arraial de Itapocorói, por ter “status” de armação baleeira e sendo, portanto, 
um empreendimento particular, não pôde ser elevado à Freguesia durante o período do 
seu funcionamento como empreendimento empresarial. O arraial foi elevado a curato em 
30 de julho de 1815, sendo, a partir de então, assistido por um padre (SILVA, 1971). 

Por volta de 1825 iniciou-se a construção de uma capela dedicada a Nossa 
Senhora da Penha. Tal capela localizava-se a seis quilômetros ao Norte da praia de 
Armação do Itapocorói e alguns moradores da região lá se instalaram, dedicando-se à 
agricultura. Esta comunidade teve progresso suficiente para ser elevada à categoria de 
Freguesia, e em 23 de março de 1839, recebeu o nome de Freguesia de Nossa Senhora 
da Penha do Itapocorói (SILVA, 1971). 

No século XIX a caça da baleia entrou em crise pela escassez de baleias e foi 
substituída pela pesca artesanal e comércio rudimentar como subsistência. Devido aos 
grandes prejuízos que a Armação vinha acarretando à administração pública, em 1833 
ela foi posta para ser avaliada para futura arrematação. Foi arrematada no ano seguinte, 
passando por diferentes donos até que, com a morte do último deles, ela foi loteada e 
vendida. Por esta época, a Freguesia de Penha assumiu em definitivo a liderança como a 
sede da comunidade (SILVA, 1971; SANTOS, 1999).  

Em 1859 com a criação do município de Itajaí, a Freguesia de Nossa Senhora da 
Penha do Itapocorói foi desvinculada de São Francisco e incorporada à Itajaí. Em 21 de 
junho de 1958, Penha desvinculou-se de Itajaí e foi elevada à categoria de Município, 
efetivamente instalado em 19 de julho do mesmo ano. Em 1963 o município de Piçarras 
desmembrou-se de Penha (SILVA, 1971; FARIAS, 2000). 

A Praia de Armação do Itapocorói foi delimitada como bairro de Penha em 1999, 
através da Lei Municipal No 1.658 (1999), que “cria bairros no Município, alterando o 
perímetro urbano e dá outras providências”. A orla marítima da praia tem 800m de 
extensão. O ponto inicial do bairro é o final da Rua João Mateus no Oceano Atlântico e 
a descrição da delimitação do bairro é a que segue: 

Oceano Atlântico até a Ponta Negra, linha seca e reta passando pela cota 
altimétrica 305,00m até o entroncamento da Rua Inácio Francisco de Souza e 
Travessa João Damasio, linha seca e reta pelo eixo da Travessa João Damasio 
até o canal do DNOS, seguindo por este, Canal do Iriri, Rua João Luis Justino 
(Rua do Estivado), Av. Itapocorói e Rua João Mateus (LEI NO1.658/99, 1999). 

A praia de Armação do Itapocorói concentra embarcações de pesca artesanal e 
tem o trapiche da Armação que é utilizado para embarque nos barcos e para mergulhos. 
A economia do bairro se concentra principalmente na pesca artesanal e na agricultura de 
subsistência, ainda que, durante os meses de férias, a atividade turística se caracterize 
como sua mais importante fonte de recursos. 

 

Segundas Residências 

As segundas residências ou residências secundárias são alojamentos particulares 
destinado à prática do turismo, utilizados temporária e regularmente por pessoas que 
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possuem sua residência permanente em outro lugar (TULIK, 1998). Como ocorre um uso 
repetido do lugar cria-se “alguma forma de vínculo territorial e psico-sociológico” (TULIK, 
1998, p.202). Cruz aponta que “no caso das segundas residências, a posse do meio de 
hospedagem e a reincidência da visita instigam uma relação mais duradoura e menos 
fugidia entre turista e território turístico” (2000, p.24). Tal fato difere, por exemplo, do 
que ocorre no chamado turismo de hotelaria, um tipo de prática do turismo no qual o 
meio de hospedagem, o hotel, não oferece a oportunidade de se estabelecer vínculos 
territoriais permanentes com o espaço do ócio.  

Segundo informações da Secretaria de Turismo de Penha, a contagem do número 
de segundas residências do município estava sendo realizada em janeiro de 2005 e não 
foi possível obter tal informação até a data de conclusão deste trabalho. De qualquer 
forma, o que se pode acompanhar em Armação do Itapocorói é que a faixa da beira-mar 
é ocupada quase que exclusivamente por segundas residências e que a construção de 
hotéis e pousadas na região é um fato recente, a partir da década de 1990, 
impulsionados pela instalação do parque de lazer Beto Carrero World no bairro.  

 

A atração do Litoral 

O mar sempre foi utilizado pelos moradores de Itapocorói. Era de lá que vinham 
alguns alimentos dos índios; de onde vinha a baleia, a principal fonte de recursos da 
Armação e de onde vinham também os peixes, o marisco, o camarão e todos os outros 
animais utilizados para alimentação e venda dos moradores que lá iam se instalando. O 
mar significava o trabalho e a sobrevivência da comunidade. Era pelo mar que escoava a 
produção, por onde chegavam as novidades e por onde saía aquele que viajaria para 
algum lugar mais distante. Os pescadores estavam sempre em suas canoas, não 
nadavam nem se banhavam no mar. As casas eram construídas de costas para o mar e 
da área de serviço os dejetos eram jogados na areia e na água; como não se sabia o 
que fazer com os detritos, a melhor alternativa era lançá-los ao mar. Não havia prestígio 
na praia (FERREIRA, 1998). 

Aos poucos, durante a primeira metade do século XX, a sociedade foi despertando 
para a natureza e aqueles moradores da cidade que tinham condições financeiras e 
anseios de maior contato com o meio natural começaram a dirigir seus olhares para o 
mar. Paralelamente, ocorreram mudanças nos valores de moralidade e civilidade e a 
sociedade sentiu-se mais livre para aproveitar o litoral para o lazer. O meio urbano 
começava assim a introduzir-se na faixa litorânea entre o pescador e o mar e com a 
valorização da praia mudava-se a arquitetura local e a sua forma de expansão. Falava-se 
também das propriedades terapêuticas da água do mar e da melhoria da saúde no 
ambiente litorâneo. Por esta época ainda não se pensava em aproveitar o sol para o 
bronzeamento, pois a pele escurecida era associada às classes de trabalhadores braçais 
(FERREIRA, 1998). 

Em 1905 Armação do Itapocorói apresentava seus primeiros turistas de segunda 
residência, numa demonstração do início da valorização do meio ambiente litorâneo 
como lugar para se passar as férias. Gustavo Konder foi veranista do local durante vários 
anos e registrou a presença de sua família e da família Müller no local como veranistas. 
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Interessante notar que em seus relatos ele não faz nenhuma referência ao banho de mar. 
Ele diz  

nos meus primeiros anos de vida (1905 á 1912) a pitoresca praia da Armação 
foi o nosso primeiro ponto de veraneio durante os mêses de Janeiro a Março. 
Era a única aproveitável, pois as outras, tais como Cabeçudas, Praia de 
Camboriú, Itapema, etc., eram ainda inexploradas e não existiam estradas 
acessíveis (1970, p.152). 

Em Armação do Itapocorói, Bersi (2005) comenta que havia mais de cem famílias 
de pescadores vivendo espalhadas pela beira-mar, cada uma com 6 a 7 pessoas e que a 
comunidade de pescadores era muito maior do que a atual. Os lotes eram grandes, indo 
desde a beira-mar até a rua. A partir da segunda metade do século XX, os pescadores 
começaram a vender partes dos lotes por que não precisavam de todo o terreno e 
também porque eles não tinham dinheiro e com o que recebiam conseguiam cuidar 
melhor de suas famílias.  

O pai do historiador Cláudio Bersi de Souza foi dono de “pescaria”, de 
embarcações e de redes – o que diferia de ser apenas pescador – e acolheu muitas 
famílias que vinham de cidades do Vale do Itajaí e se acomodavam em sua casa, 
passando alguns dias. Era comum que tal fato acontecesse e não havia um preço pré-
estabelecido pela acolhida, mas sim uma contribuição espontânea oferecida por parte do 
visitante. Estes visitantes iam à praia e “tomavam banho” no mar. As mulheres usavam 
um maiô comprido, quase no joelho e os homens usavam um calção de banho. Alguns 
moradores, segundo Bersi (2005) iam à praia, mas muitos tinham medo do mar, de 
afogamentos e de mordidas de moréias – comuns na época. Os que vinham de fora 
assimilavam este sentimento de medo e respeito.  

Souza (2005) aponta que por volta de 1940 o banho de mar era mais para 
Piçarras, Camboriú e Barra Velha. Para Armação do Itapocorói iam poucas famílias 
passar o dia e tomar banho porque a praia desenvolveu a fama de praia de pesca e não 
de praia de turista.  

Com o tempo as novas construções foram sendo feitas com a frente social para o 
mar e já não eram mais destinadas à moradia permanente. Eram as casas de segunda 
residência que com o tempo foram formando um cinturão à beira-mar impedindo que o 
mar fosse visto através dos muros. O pescador fui sendo conduzido para o interior, 
afastando-se do seu lugar de trabalho. Agora a praia é um lugar mais limpo, social e 
elegante e a sociedade valoriza o “estar na praia”. (FERREIRA, 1998).  

Como no passado, a comunidade de pescadores continua sendo simples e Tuan 
(1980) observa que as comunidades pesqueiras, no geral, são mais pobres do que as 
comunidades agrícolas, mas que existem satisfações neste estilo de vida tradicional e 
ancestral que compensam qualquer dificuldade. 

Passa-se então, a criticar as saídas de esgotos e o lançamento de detritos ao mar 
que poluem a água e a paisagem. Um novo conceito de higiene é formulado e as 
pessoas passam a prestar mais atenção ao tema da limpeza e da qualidade da água. A 
senhora Ana Leonor de Souza (2005) relata que, ainda hoje como no passado, muitas 
vezes são os próprios pescadores os que sujam a praia, pois quando o barco chega na 
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areia, que a rede é limpa, cai “lismo” e todo tipo de sujeira que gruda na rede enquanto 
ela está na água. De acordo com Souza (2005) a praia antigamente era mais poluída e 
suja, pois o camarão pescado era cozido e limpo e toda a água utilizada era jogada ao 
mar. Souza (2005) relata que quando terminava o horário de serviço as funcionárias 
entravam na água e tomavam banho no meio de toda aquela sujeira. O que a 
entrevistada conta que mais a surpreende é que toda a sua vida foi assim e que nunca 
eles pegaram nenhuma doença.  

Atualmente o que os moradores sentem é que Armação do Itapocorói está 
perdendo a sua imagem de praia junto aos visitantes. Isto ocorre por conta da 
propaganda do Parque Beto Carrero World – o maior investidor em propagandas do 
município – que não associa o parque a uma localidade litorânea. Muitos moradores 
relataram em suas entrevistas a surpresa dos visitantes ao se darem conta de que estão 
em uma praia. Existe inclusive a vontade popular de que o município altere seu nome 
para Balneário de Penha, fixando assim a imagem de praia junto aos visitantes. 

 

Armação do Itapocorói 

Durante a temporada de verão 2004/2005 foram realizadas entrevistas informais 
dialógicas com moradores e turistas que possuem segunda residência em Armação do 
Itapocorói. A escolha dos entrevistados se deu de maneira não aleatória no caso dos 
turistas e de alguns moradores, pois foram escolhidas famílias que já estivessem no bairro 
há alguns anos. Entre os moradores houve dois casos de escolha aleatória: Amanda4, 
comerciante cuja barraca estava instalada na calçada da beira-mar, e Fabiola, 
administradora de um camping que está instalado também na beira-mar. Entre os turistas 
entrevistados encontram-se Fabiana, Carlos, Paulo, Marta e Cláudia, cujas residências 
permanentes são em Curitiba e Rafaela, proveniente de Blumenau. Os moradores 
entrevistados foram Gerson, Joana, Paola, João, Amanda, Fabiola e Fábio, sendo que os 
três primeiros são penhenses de nascença e viveram toda sua vida em Armação do 
Itapocorói.  

Os turistas foram indagados quanto ao tempo que freqüentam Armação do 
Itapocorói, se a casa é própria ou alugada, se consideram a possibilidade de alugar a 
casa, quantas vezes ao ano freqüentam a casa, se vão ao mar, se indicam para amigos, 
se mudariam de praia por alguma razão, quanto ao que falta de infra-estrutura, quais 
alterações notaram na praia nos últimos anos, se conhecem algo do histórico e da 
cultura local, o lugar que mais gostam em Penha, como descrevem a paisagem, o que 
sentem quando estão na praia/casa, o que é Armação do Itapocorói para eles em uma 
palavra/frase e quais palavras que relacionam, pensando na praia, com visão, olfato, 
tato e audição. Os moradores responderam às mesmas perguntas alterando-se somente 
as primeiras para: há quanto tempo moram em Armação do Itapocorói, onde passam as 
férias e se vão à praia durante o ano. Interessante ressaltar que em todas as entrevistas 
feitas nas residências a pesquisadora foi recebida na varanda, por sugestão do dono da 
casa, por se tratar, segundos eles, do ambiente mais fresco e agradável.  

                                                 
4 Os nomes foram trocados para preservar a identidade dos entrevistados. 
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Dentre os turistas entrevistados a média do tempo que freqüentam a praia 
ultrapassa 28 anos, primeiro hospedando-se em casas de amigos e parentes e depois já 
com a casa própria. Todos possuíam casa própria e não a alugariam em nenhuma 
hipótese, alegando ser aquela a casa dos sonhos de toda a família. A freqüência de idas 
à Armação do Itapocorói é maior entre os jovens, de 15 em 15 dias, por conta do 
interesse pelo surf; já entre os adultos o interesse maior é pela própria conservação da 
casa e o período de ausência não ultrapassa 2 meses. Os três entrevistados que eram 
pais de família destacaram a importância da casa na praia para reunir todos os filhos e 
parentes próximos, interrompendo meses de afastamento familiar. 

Entre os moradores, três são de cidades próximas e decidiram mudar-se para 
Armação do Itapocorói por questões de possibilidades de trabalho no setor de serviços 
turísticos e o fizeram há mais de 10 anos. As férias de todos os moradores entrevistados 
são passadas em cidades próximas, em casa de parentes e amigos. 

A maioria dos turistas entrevistados vai ao mar, com destaque para o entrevistado 
que pratica esportes náuticos e o aproveita com este fim. Apenas uma entrevistada não 
vai à praia por ser alérgica à água salgada e aproveita a piscina de sua casa – o que 
resulta em que muitas vezes todos da família lhe façam companhia e também se 
ausentem da praia. Entre os moradores um vai à praia todos os dias, inclusive para a 
prática de surf. Os demais alegaram que o fato do mar estar tão próxima lhes dá a 
oportunidade de ir tomar banho quando quiserem – e de tal forma não vão nunca! 
Segundo eles a praia é mais aproveitada para caminhadas e para momentos de reunião 
com a família à beira-mar. 

Todos indicam a praia para amigos e aconselham também a visita às demais 
praias do município. Um dos turistas entrevistados mudaria de praia, demonstrando 
desejo de adquirir uma casa na praia do Quilombo – vizinha à Armação do Itapocorói – 
por considerá-la mais bonita. Um outro entrevistado demonstrou o desejo de ter mais 
uma casa em outra praia, no caso em Florianópolis, por conta das maiores possibilidades 
de vida social noturna. Cláudia (2005) relata que  

não mudaria de praia porque aqui é calmo, tirando entre o Natal e o Ano Novo 
porque nesta época os vizinhos alugam a casa e os inquilinos são sempre muito 
barulhentos. Mas ainda assim aqui encontramos todas as comodidades boas 
sem os inconvenientes de praias como Balneário Camboriú, que ficam 
intransitáveis.  

Para os moradores as razões que levariam a uma mudança de cidade seria a falta 
de emprego, indicado por todos como um problema social grave do município. Para os 
pais a preocupação é maior porque também não há faculdade para seus filhos e todos 
que querem seguir estudando têm que sair de Penha. 

Em relação ao que falta de infra-estrutura os turistas entrevistados apontaram a 
falta de saneamento, o recolhimento irregular do lixo tanto domiciliar como nas praias e 
a falta de cuidados com o asfalto e o calçamento. Entre os moradores a preocupação 
com a infra-estrutura é refletida nas próprias condições de trabalho, como no caso da 
entrevistada que é dona de uma barraca de coco e milho verde na beira-mar. Não existe 
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banheiro, instalação de luz ou de água para que ela – ou os turistas – possam se 
acomodar corretamente.  

Entre as alterações percebidas pelos entrevistados nos últimos anos foram citados 
de forma positiva: o aumento do conforto em geral e das facilidades urbanas, o 
crescimento do número de mercados e farmácias, o problema de falta de água foi 
sanado e a inauguração do novo acesso a Armação através da rodovia SC 414 – que 
liga o km 105 da BR 101 até o Bairro de Armação, passando em frente ao parque Beto 
Carrero World. Entre as alterações negativas encontram-se: a vinda crescente de turistas 
para passar o dia (farofeiros), o aumento da poluição sonora, visual e do meio ambiente, 
o aumento do número de locais impróprios para banho, a diminuição do número de 
peixes e o crescimento desordenado nas vizinhanças do parque Beto Carrero World. 

Pôde-se perceber entre os turistas entrevistados que há um desejo de que o lugar 
escolhido para o relaxamento tenha as vantagens da vida junto à natureza, mas também 
as comodidades que só o ambiente urbanizado pode oferecer. Mesmo de férias, 
querendo se afastar do dia-a-dia da cidade, o turista busca em Armação o conforto que 
ele tem em sua cidade de origem e por isto comemora o novo acesso pela SC 414, o 
maior número de mercados com mais oferta de produtos e a qualidade da água que tem 
em casa. É um fato natural e recorrente na atividade turística no qual o turista tenta “levar 
a casa nas costas” e passa a tentar reproduzir no seu local de férias o seu cotidiano 
citadino. É interessante notar como nenhum dos turistas entrevistados demonstra qualquer 
preocupação com o morador nem com o fato de que todas estas alterações também 
ocorreram para o residente fixo do município. Todas as respostas foram dadas e 
comentadas com opiniões formadas sobre o que seria melhor e de que forma se 
resolveria cada problema, mas em nenhum momento os turistas comentam a 
participação da comunidade nestas decisões. É como se a praia estivesse ali para eles, 
dependente apenas das visitas esporádicas e irregulares.  

Segundo Krippendorf (2000) a maior parte dos turistas não escolhe o lugar de 
suas férias em função das pessoas da comunidade ali existente, mas em função do meio 
ambiente, do clima e das atrações oferecidas no lugar. Os seres humanos que ali estão 
morando não influem no processo de decisão e são esquecidos durante o tempo do 
passeio. O contato maior se dá com aqueles que trabalham diretamente com os turistas 
que, no caso de Armação do Itapocorói, são os funcionários de mercados, padarias e 
vendedores afins que propiciam a rede de suporte do conforto tão desejado. 

Os turistas pouco conhecem a história e a cultura local. Da cultura local foram 
citadas as seguintes representações culturais: Festa do Divino Espírito Santo, a Farra do 
Boi (proibida desde 1997), o Boi de Mamão, o Terno de Reis (citado pelos entrevistados 
Caio Krüger e Rafaela que disseram se lembrar dos cantadores do Terno que já não 
passam mais na época do Natal) e a Festa do Marisco, a mais atual, realizada 
anualmente para divulgar a produção de marisco do município. Mesmo conhecendo o 
nome das representações, nenhum deles soube explicar sobre o que se tratava cada uma 
delas. Quanto ao histórico, os turistas conheciam “alguma coisa”, e indicaram a fonte 
como sendo o Restaurante Pirão d’Água – restaurante de comida típica açoriana que 
divulga a cultura da região. Muitos não relacionavam o nome Armação com a antiga 
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atividade de caça à baleia e nenhum deles declarou conhecer o fato da região já ter sido 
habitada por índios. 

Entre os moradores há um contato maior com a cultura e a história local. Um dos 
entrevistados é historiador com diversos livros publicados sobre Penha e pelo menos 
quatro dos entrevistados têm uma atuação constante na comunidade no que se refere à 
manutenção da cultura de Armação. A cultura da Armação é vivida pela comunidade 
com intensidade, através das Festas que a cada ano renovam a fé e a tradição do povo. 
A cultura recebida como herança dos primeiros povoadores europeus, somada às novas 
culturas que foram sendo introduzidas e às mudanças da sociedade atual, compõem um 
rico mosaico de conhecimentos e valores que se traduzem no jeito de ser do penhense de 
Armação (CLAVAL, 2001).  

Quanto ao lugar que mais gostam em toda Penha as respostas foram 
diferenciadas. Fabiana prefere a Praia do Quilombo porque a considera a mais bonita de 
todas as praias do município, Paulo prefere a Ponta do Vigia porque “pode ver tudo”, 
Carlos prefere a Praia de São Roque porque ali pode caminhar na areia, pescar, catar 
mariscos e observar tartarugas marinhas, já Marta e Cláudia preferem a Praia da 
Paciência, pois a consideram mais calma, de difícil acesso e por isto mais privativa e 
Rafaela prefere a sua “própria praia”, ou seja, Armação do Itapocorói, por que tem filhas 
pequenas e “é menos complicado freqüentá-la”. Entre os moradores a preferência é por 
Armação do Itapocorói, sendo que um deles destaca que o bairro é a alma da Penha, 
onde se preservam as raízes da culinária, da religiosidade e dos costumes da região. 

A descrição da paisagem, aqui interpretada apenas como o cenário sobre o qual 
se desenvolvem os momentos de lazer do turista e do morador, foi descrita por eles com 
ternura, sendo uma soma de elementos naturais e da cultura tradicional local: verde da 
grama e das árvores, o brilho da água – que segundo uma das entrevistadas “parece que 
tem purpurina” –, as embarcações ancoradas na água e as ondas calmas. Duas turistas 
entrevistadas sugeriram que o cultivo do marisco está “tirando a beleza” do mar, mas 
dizem compreender que tal atividade é importante para a comunidade local. Uma 
entrevistada ainda citou o fato de que a paisagem é “colorida” pelos amigos e 
conhecidos. Para os moradores, expressar os sentimentos foi ainda mais profundo. A 
senhora Paola disse que “a paisagem é uma maravilha do mundo, uma benção de Deus. 
Deus quando fez o mundo jogou por aqui por Santa Catarina um bocado de tudo, mas 
sobre a Armação ele jogou muito mais, um bocado de bênçãos”. De acordo com Tuan 
(1980) o nativo tem uma atitude complexa em relação ao meio derivada de sua imersão 
na totalidade deste ambiente e a expressão dos seus sentimentos ocorre também através 
do comportamento, do gestual e de suas atitudes. O que se pôde notar nas entrevistas foi 
a intensidade do sentimento de afetividade pela Armação, expresso tanto nos momentos 
de descrever a paisagem, tecendo elogios, como nos momentos de identificar os 
problemas locais. 

Os sentimentos expressos como resposta à pergunta sobre o que sentem quando 
estão em Armação do Itapocorói e o que é Armação para eles refletem o sentimento 
topofílico dos entrevistados que, de acordo com Tuan é “o elo afetivo entre a pessoa e o 
lugar ou ambiente físico” (1980, p.5). Os sentimentos expressos foram: satisfação, 
felicidade, paz, aconchego, relaxamento, tranqüilidade, a oportunidade de ser uma 
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pessoa que não se pode ser na cidade, de dormir bem e de trabalhar no quintal com 
pequenos consertos, “embelezando a casa”. Já as palavras utilizadas para designar o que 
é Armação do Itapocorói para eles foram: refúgio, recanto, lugar ideal para as 
temporadas de verão, aconchego, descanso junto à família e tranqüilidade. 

Quanto às palavras que, pensando em Armação do Itapocorói, os turistas e os 
moradores entrevistados relacionaram tem-se: a visão com o mar, o verde de gramas e 
árvores e a Ilha Feia; o olfato com a maresia; o tato com a areia, as pedras, a grama e 
as flores e a audição com o barulho das ondas, ainda que alguns tenham suas casa 
longe da praia e admitam que não ouvem o barulho do mar em suas casas.  

 

CONCLUSÃO 

A evolução da paisagem modificada pelo homem é um processo cumulativo, 
relativo à história das comunidades contemporâneas e, principalmente, das comunidades 
que habitaram determinado território no passado (WAGNER e MIKESELL, 2003). Em 
Armação do Itapocorói tal processo se deu com mais intensidade a partir da segunda 
metade de 1700, com a chegada dos primeiros grupos de brasileiros e europeus que 
passaram a habitar o litoral já habitado pelos índios. Com o desenvolvimento da 
atividade baleeira, Itapocorói se desenvolveu e passou a ter importância econômica e 
religiosa para toda a região, passando por um período de decadência com o fechamento 
dos negócios baleeiros e de desenvolvimento da pesca artesanal. Já com o advento do 
turismo litorâneo no começo de 1900, Armação do Itapocorói e todo o município de 
Penha passaram a sofrer novas alterações na paisagem, fruto de interesses diversos, 
chegando em 2003, com o título para Penha de Capital do Turismo Temático 
Catarinense, em uma alusão ao Parque Beto Carrero World (SOUZA, 2003).  

Muito se passou desde que os índios dominavam as terras de Itapocorói até a 
fixação da imagem da região como um centro de turismo temático e o que se vê 
atualmente é um município com um crescimento não ordenado, principalmente na sua 
faixa litorânea e que tem sua capacidade de infra-estrutura posta em prova durante as 
temporadas de verão.  

O presente trabalho buscou, através de entrevistas, constatar nas pessoas que 
moram ou que visitam regularmente a praia de Armação do Itapocorói o sentimento de 
topofilia e a percepção do meio ambiente destes grupos, pois se acredita que a paisagem 
e o meio ambiente sejam frutos das relações que as pessoas têm com eles. 

Constatou-se nas entrevistas a presença do sentimento de topofilia, demonstrado 
através das respostas e também pela forma como elas eram dadas, com o gestual e as 
atitudes evidenciando o amor e a preocupação com o futuro do lugar. A paisagem e o 
meio ambiente são muito valorizados por ambos os grupos que indicaram não somente a 
praia de Armação do Itapocorói, mas também outras praias do município, como 
ambientes que gostam de visitar.  
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