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RESUMO 

 

O presente trabalho abordará como a arqueologia subaquática em 

Florianópolis é exposta no Jornal Diário Catarinense. Para tanto será 

exposto um breve histórico sobre arqueologia no Brasil e o debate sobre 

a arqueologia subaquática e quais os interesses que envolvem Estado, 

projetos de arqueologia subaquática e universidades privadas. Serão 

apresentadas as ocorrências de projetos de arqueologia subaquática nos 

últimos 15 anos em Florianópolis e como o jornal Diário Catarinense 

representou esse tema entre 1998 e 2008. Essas notícias relacionam 

arqueologia com aventura, caça ao tesouro e turismo o que choca com as 

intenções de preservação do patrimônio cultural submerso pela 

arqueologia científica. O turismo, visto como salvação econômica para 

Florianópolis, se apresenta como um dos principais pivôs de sustentação 

de trabalhos arqueológicos na ilha e isso é analisado nesse trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Arqueologia, Arqueologia Subaquática, Especulação, 

Florianópolis, Turismo. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses how underwater archeology in Florianópolis is 

exposed in the Diário Catarinense. Will be exposed a brief history of 

archeology in Brazil, the debate on underwater archeology and which 

interests they involve State, underwater archeology projects and private 

universities. Will present the occurrences of underwater archeology 

projects in the last 15 years in Florianópolis and how Diário 
Catarinense represented this subject between 1998 and 2008. These 

newspaper relate archeology to adventure, treasure hunting and tourism 

which collides with the intent of preserving the cultural heritage 

submerged by scientific archeology. Tourism, seen as economic 

salvation to Florianópolis, presents itself as a major support pivot of 

archaeological work on the island and this is analyzed in this work. 

 

Keywords: Archaeology, Underwater Archeology, Speculation, 

Florianópolis, Tourism, Heritage.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nasci na parte insular de Florianópolis onde ouvi muitas historias 

de moradores da ilha que avistaram monstros marinhos, sereias ou que 

juram por tudo que em uma caminhada a noite na praia viram alguma 

criatura esgueirar-se pelas areias e na escuridão entrar no mar 

desaparecendo entre as ondas. Essas histórias sempre me fascinaram. E 

a qual criança não fascinaria um bom mistério? Adorava assistir filmes 

que envolviam piratas, naufrágios e aventura como “Os Goonies”, 

“1492, A Conquista do Paraíso”, “A Ilha da Garganta Cortada”, a 

trilogia “Indiana Jones” (filmes que se reprisavam incansavelmente na 

televisão nos anos 1990), assim como ler livros de aventura antigos que 

meu pai  tinha, como “Viagem ao Centro da Terra“ de Júlio Verne ou “O 

corsário Negro“ de Emílio Salgari. Isso sem contar os quadrinhos das 

“Aventuras de Tintim” de Hérge. Em todas essas histórias de aventura e 

mistérios há sempre uma recorrência, um tesouro, por mais que o 

tesouro não fosse um baú com ouro e joias. Inclusive era muito estranho 

e comum que o tesouro, que se esperava um baú cheio de joias valiosas, 

não o fosse, mas ainda sim não perdia seu status de tesouro. 

Muitas dessas aventuras dos livros e filmes foram baseadas em 

histórias que supostamente aconteceram e que me despertou a 

curiosidade. Li cartas e diários de bordo como as de Cristóvão Colombo, 

Américo Verspúcio e Hernán Cortez, li sobre os incríveis barcos 

gigantes que Portugal utilizava para comerciar com a China, como um 

diplomata francês espionava a carga ilegal de escravos na Bahia e sobre 

a pirataria que assolou os mares no século XVII e XVIII. 

Nosso planeta tem a maior parte de sua superfície coberta por 

água, e a atividade humana sobre as águas tem sido fundamental para o 
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desenvolvimento da humanidade, seja para transporte, comércio, 

segurança ou para adquirir recursos e alimentos. Devido a essa intensa 

relação com as águas o homem deixou seu rastro sobre ela ao longo dos 

anos. Canoas que envelheciam e afundavam. Objetos lançados as águas 

por diversas razões. Tempestades e acidentes que levavam a vida das 

tripulações de grandes embarcações assim como sua carga para o 

descanso eterno no fundo dos mares ou quando a natureza reivindica seu 

espaço e com o passar dos anos um rio muda seu leito para onde antes 

havia uma ocupação humana, fazendo-os mudar de lugar, ou encobrindo  

com suas águas os vestígios de sua passagem. 

A maioria dos livros que resgatam as histórias do mar se baseia 

em diversas fontes. Cartas náuticas, diários de bordo, manifesto de 

carga, relato de viajantes, lista de pagamento de tripulações, registro de 

embarcações, movimentação nos portos ou uma carta relatando os 

achados feitos por uma expedição naval. Somente os documentos eram 

aceitos para dar sua versão sobre a relação do homem com as águas. 

Quando achado um vestígio submerso da ação humana, como um 

naufrágio ou ruínas de uma cidade, servia somente para ilustrar o que 

teoricamente já se sabia através dos documentos. Essa forma de pensar e 

agir não utiliza toda a potencialidade de um vestígio do passado 

encontrado anos depois, cabendo a Arqueologia explorar todo o 

potencial desse tipo de achado mesmo tendo dificuldades para superar o 

pensamento que o documento fala por si. 

A partir de minha curiosidade sobre navegação na nossa região 

acabei chegando a uma notícia, retirada do jornal A Notícia, de 8 de 

setembro de 1999, com o seguinte título: “História resgatada do fundo 

do mar”. A matéria se referia ao achado de navio afundado durante a 
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Revolta da Armada e encontrado acidentalmente na Baía Norte da ilha 

por mergulhadores do Projeto LARUS que foram resgatar uma rede de 

pesca que havia se perdido no local. É muito interessante o teor da 

notícia, que já no título mostrava como se dá importância a um fato pelo 

seu teor histórico e incitava à preservação dos achados que, ao mesmo 

tempo, enriqueciam a história da ilha e, quem sabe, ajudaria a 

incrementar o turismo. Essa notícia me levou ao conhecimento de um 

sítio arqueológico subaquático na praia dos Ingleses, que vinha sendo 

pesquisado pelo Projeto de Arqueologia Subaquática (PAS) desde 2002, 

pioneiro nesse tipo de exploração particular com autorização da Marinha 

no Brasil. Procurando saber se haviam mais projetos de arqueologia 

subaquática em Santa Catarina encontrei o Sistema de Informações de 

Naufrágios (SINAU) que com dados de 2009 registram  mais de 200 

naufrágios na costa catarinense, e que dentre estes, 31 são marcados 

como sendo em Florianópolis. Descobri também que havia já em curso 

outro projeto de arqueologia subaquática, a ONG Barra Sul. Este 

também viria também explorar sítios de naufrágio, só que na parte 

sudoeste da ilha. 

Há um debate no campo arqueológico sobre a legislação que trata 

do patrimônio cultural submerso no Brasil e da arqueologia subaquática. 

A interpretação dessa legislação é nociva à produção de conhecimento a 

partir dos sítios arqueológicos submersos pois incentiva a “caça ao 

tesouro“ (resgatar artefatos de naufrágios e receber uma recompensa do 

Estado) de forma legal. Esse debate deu origem, em 2004, ao “Livro 

Amarelo: Manifesto pró-patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro”. A 

partir das considerações sobre esse documento me questionei como o 

tema da arqueologia subaquática, é tratado aqui em Florianópolis. Que 
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conhecimento está sendo produzido a partir dos sítios encontrados? 

Quais cuidados se tem tido com esses sítios? O que há escrito sobre 

esses naufrágios? 

É interessante notar que a arqueologia em terra e em mar é vista 

como igual pelos estudiosos da área, tanto no Brasil como no Mundo. 

Mas há um tratamento diferenciado nas leis nacionais entre arqueologia 

terrestre e qualquer bem submerso, o que torna o campo da arqueologia 

subaquática um assunto delicado. O Livro Amarelo identifica os 

problemas da lei que podem tornar a busca por artefatos submersos 

apenas uma caçada ao tesouro ou mero colecionismo sem a preocupação 

com a preservação ou retorno para comunidade dos achados do 

patrimônio histórico cultural submerso. 

Para abordar o tema entrei em contato com os grupos que tem 

feito arqueologia subaquática em Florianópolis, Capitania dos Portos de 

Santa Catarina, busquei notícias na mídia local, sites de mergulho e 

através de blogs na internet informações sobre os projetos. Diversas 

notícias mostram como a mídia trata o tema como aventura e busca de 

tesouros, afirmando o discurso da caçada a relíquias, tesouros, mistérios 

e como os grupos de arqueologia se mostram como grupos de resgate da 

história, ao mesmo tempo que pretendem colocar peças resgatadas em 

museus para fomentar o turismo. Este aspecto do que é mostrado pela 

mídia é objeto deste trabalho. 

No curso da pesquisa encontrei livros que tratam do debate sobre 

arqueologia subaquática – como o já citado Livro Amarelo –  voltados 

principalmente para uma análise da Lei N° 10.166, de 27 de Dezembro 

de 2000 que trata das 
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(...) coisas ou bens afundados, submersos, 

encalhados e perdidos em águas sob jurisdição 

nacional, em terrenos de marinha e seus 

acrescidos e em terrenos marginais, em 

decorrência de  sinistro, alijamento ou fortuna do 

mar(...) 

 

que enquadra o patrimônio nacional submerso na qual os projetos de 

busca e resgate de sítios submersos veem legitimado em seus relatórios 

e objetivos. Porém, os temores apontados pelo manifesto, como a 

possível venda de objetos pelos grupos exploradores a pretexto de ser 

um procedimento vital para auxiliar o financiamento, não são o único 

risco. Para conseguir financiamento os grupos passam a ter discursos 

distintos objetivando agradar seus patrocinadores e então executar seu 

trabalho de forma legal, porém nem sempre  com os cuidados éticos da 

ciência arqueológica. Nesse ponto outro fator, que pretendo verificar 

nesse trabalho: o interesse dos patrocinadores. Um dos maiores 

patrocinadores dos projetos em Florianópolis é o Estado através da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

(FAPESC) e também  universidades como a Univali, Uniasselvi e 

Unisul. 

No primeiro capítulo do trabalho discorro sobre a arqueologia e 

arqueologia subaquática. Traço um pequeno histórico da arqueologia 

brasileira para situar o debate atual. A intenção é que se faça claro que 

há um debate questionador da forma como é aplicada atualmente a 

arqueologia subaquática brasileira e introduzir rapidamente a ciência 

arqueológica. Questiono também como o debate se aplica à nossa região 
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e incluo um breve histórico dos projetos conhecidos da região de 

Florianópolis. 

O segundo capítulo trata do turismo e da minha fonte, jornal 

Diário Catarinense, utilizada para falar sobre o tema arqueologia 

subaquática. Como este veículo transmite à população o que se tem feito 

sobre arqueologia subaquática em Santa Catarina e como ela se 

relaciona com turismo. Estabelece-se uma relação de cumplicidade entre 

o Estado, a especulação e a mídia, sendo essa última a que serve de 

publicidade e legitimadora das ações empregadas em prol da valorização 

imobiliária disfarçadas pela cortina do turismo e que explora a imagem 

da arqueologia como uma grande aventura e que consequências isso 

pode ter para a população e a ciência arqueológica que vive em meio a 

especulação que está até embaixo d'água. 

A mídia se apresenta com mural de publicidade para os projetos, 

porém, por sujeição as subjetividades podem transformar-se em balcão 

para a valorização e especulação imobiliária alinhando-se ao fenômeno 

do turismo que se apodera da imagem da arqueologia como aventura 

dissociada do caráter científico. 
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2 O DEBATE DA ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA ARQUEOLOGIA NO BRASIL 

 

A arqueologia no Brasil iniciou-se com um laboratório de 

paleontologia montado por Peter Wilhem Lund em Lagoa Santa, Minas 

Gerais, entre 1834 e 1844
1
. Com a vinda de estrangeiros para 

expedições no Brasil com incentivo do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro as pesquisas arqueológicas começaram a se ampliar com força a 

partir da década de 1870. Nesse período as pesquisas  

 

embora se referissem a Pré-História, eram 

executadas por estudiosos de outras áreas e que 

não haviam estudado propriamente arqueologia.
2
   

 

Até cerca de 1920 a arqueologia no Brasil independente se 

preocupava em discutir a formação nacional relacionando-a com o 

passado das sociedades indígenas, assim se aproximando da 

antropologia. No início do século XX as intenções do Estado de mostrar 

o país como uma nação moderna, industrial e urbana, desvinculada da 

origem indígena e atrelada a uma origem europeia e colonial. A 

arqueologia perde espaço nos museus e fica sem amparo institucional 

que vai até a década de 1950.
3
 Os trabalhos de arqueologia não pararam 

e o panorama começa a mudar com a primeira lei em defesa do 

patrimônio histórico nacional, em 1937, e 

                                                             
1
FUNARI, Pedro Paulo. Arqueologia. São Paulo: Contexto, 2003. Págs. 25-27. 

2
Ibid. Pág. 26. 

3
BUENO, Lucas de Melo Reis. Arqueologia, patrimônio e sociedade: quem 

define a agenda? IN: NEDEL, Letícia Borges e SILVA, Janine Gomes 

da.(Orgs.) Revista Esboços. V. 18, n° 26. Florianópolis: UFSC, 2011. Pág. 

56-57. < http://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/2175-

7976.2011v18n26p55/22254 > Acesso em 11 de Dezembro de 2012. 
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Na prática essa lei foi direcionada quase 

exclusivamente a sítios históricos, igrejas, 

fortalezas e construções arquitetônicas vinculadas 

a uma visão específica da História do Brasil, 

equiparada a História colonial e à influência 

europeia na constituição da sociedade brasileira.
4
 

 

A arqueologia volta se institucionalizar nos anos 1950, nas 

universidades, e em 1961 é aprovada no congresso nacional a primeira 

lei federal de proteção do patrimônio arqueológico nacional (Lei 3.924, 

de 1961).
5
 As universidades passam então a formar arqueólogos para 

cumprir a demanda preservacionista da lei. Com a necessidade científica 

de catalogação dos sítios para preservação a arqueologia passa a se 

aproximar mais da história e da arquitetura e se distancia das outras 

ciências sociais.
6
 Após um desgaste dos estudos arqueológicos no 

período da ditadura militar a arqueologia se desenvolveu principalmente 

na pós-graduação relacionando-se com frequência com cursos de pós 

graduação em história ou antropologia
7
. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Arqueologia (SAB) até 1996 a 

faculdade Estácio de Sá (no Rio de Janeiro) mantinha um curso de 

arqueologia que foi encerrado por não gerar lucros para uma instituição 

que tem esse fim. A SAB diz que hoje existem 11 cursos de arqueologia 

no Brasil sendo que todos surgiram entre 2005 e 2010
8
 o que muda 

                                                             
4
Ibid. Pág. 58. 

5
FUNARI, 2003, op. cit. Pág. 26-27. 

6
BUENO, op. cit. Págs. 60-61. 

7
FUNARI, 2003, loc. Cit. 

8
VIANA, Sibeli A.; SYMANSKI, Luís Cláudio. O (re)Ingresso da Arqueologia 

no Ministério da Educação. IN: SABNET.com. < 

http://www.sabnet.com.br/jornal/component/content/article/1-temas-em-

http://www.sabnet.com.br/jornal/component/content/article/1-temas-em-debate/70-o-re-ingresso-da-arqueologia-no-ministerio-da-educacao
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muito o panorama da arqueologia nacional na última década. Essa 

explosão da arqueologia é atribuída a demanda de profissionais para a 

Arqueologia Preventiva com a portaria n° 230 de 17 de dezembro de 

2002 do IPHAN que inclui estudos arqueológicos como obrigatórios 

para obtenção de licenças ambientais para “empreendimentos 

potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico”
9
 tornando-

se uma demanda de mercado e impulsionando a formação de 

arqueólogos
10

. 

 

 

2.1.1 Arqueologia? Como funciona? 

 

Popularmente a arqueologia é ligada apenas com a escavação e 

suas técnicas para preservar os objetos encontrados pelos arqueólogos 

da ação do tempo e da interação humana. A arqueologia é a ciência que 

estuda a cultura material para uma compreensão das sociedades e 

também produtora de conhecimento histórico através dos vestígios e 

indícios de atividades humanas
11

. Seu objeto principal de estudo seria a 

totalidade da interação do homem com o meio “sem limitações de 

caráter cronológico”
12

. Até meados da década de 1960 considerava-se 

“que a arqueologia tinha como propósito a simples coleção, descrição e 

                                                                                                                                 

debate/70-o-re-ingresso-da-arqueologia-no-ministerio-da-educacao > 

Acesso em 11 de Dezembro de 2012. 
9
IPHAN. Portaria N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Disponível em < 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=337 >. 
10

 BUENO, op. cit. Págs. 64 e 65. 
11

FUNARI, 2003, op. cit. Pág. 13-15. 
12

Ibid. Pág. 15. 

http://www.sabnet.com.br/jornal/component/content/article/1-temas-em-debate/70-o-re-ingresso-da-arqueologia-no-ministerio-da-educacao
http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=337
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classificação de objetos antigos”
13

 e ainda hoje está no senso comum 

essa ideia de que a arqueologia trata apenas da coleta bruta de dados 

para então serem estudados ou interpretados por outros campos do saber. 

Claro que as escavações e técnicas fazem parte da arqueologia. O 

teor prático da arqueologia talvez seja sua principal características que a 

difere das outras ciências humanas pois “O arqueólogo trabalha 

diretamente com a cultura material.”
14

. Pelo caráter material do objeto 

de pesquisa arqueológico o pesquisador dispende um esforço físico para 

encontrá-lo, e o próprio obstáculo para alcançá-lo faz parte das 

informações que esse objeto possui. Além do caráter prático da 

arqueologia, que se dá na escavação e resgate de objetos, há também a 

pesquisa laboratorial e levantamento documental o que envolve um 

grande dispêndio de energia do pesquisador. O trabalho arqueológico, 

que serve para produzir a documentação arqueológica, pode ser 

classificado em quatro etapas que seriam (a) etapa de campo; (b) 

processamento em laboratório; (c) estudo; e (d) publicação.
15

 O 

arqueólogo vai a campo já com certos objetivos. Após uma pesquisa 

inicial da região (chamado de processo de prospecção) escolhe-se um 

local que mais convém para alcançar esse objetivo. Os objetivos então 

da exploração arqueológica vão além do colecionismo ou apenas a 

coleta de dados para interpretação posterior 

 

Esses podem se resumir à obtenção de novos 

artefatos de uma cultura extinta que se supõe ter 

habitado aquela região. Ou podem envolver 

preocupações, não apenas com a recuperação de 
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restos materiais, como também com a 

reconstituição do funcionamento e das 

transformações  de uma determinada 

comunidade.
16

 

 

Um assassino confessa que cometeu seu crime disparando um 

tiro, à queima roupa contra o peito de sua vítima, e documenta-se isso. 

Na cena do crime temos a arma, um corpo, uma poça de sangue. 

Portanto o dado material confirma a versão do assassino e fim de caso. 

Mas quando o corpo da vítima passa por exames para definir a causa do 

óbito se descobre que a vítima havia sido envenenada antes de ser 

baleada. O arqueólogo é justamente como um investigador criminal que 

não pode apenas se basear na cena do crime ou nas provas 

documentadas para interpretação do seu objeto de estudo. Quando se faz 

a  prospecção arqueológica podem surgir novas informações materiais 

que não foram documentadas, seja por serem ilegais ou irrelevantes para 

época ou para quem as relatou, quem vem para serem cruzadas com as 

informações documentais existentes. 

As Normas e Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
17

 

classifica os sítios de vestígios em quatorze tipos de sítios que são os 

Sambaquis, Cerritos, Mounds, Casas Subterrâneas, Sinalizações 

Rupestres (Pinturas ou Gravuras), Geoglifos, Megálitos, Abrigos sob 

Rocha, Sítios Líticos, Sítios Lítocerâmicos, Aldeias, Acampamentos e 

Paradeiros e Sítio Histórico. Cada tipo de sítio tem suas especificidades, 

                                                             
16

Ibid. Pág. 56-57. 
17

BASTOS, Rossano Lopes; SOUZA, Marise Campos de; Normas e 

gerenciamento do patrimônio arqueológico. 2ª ed. São Paulo: IPHAN, 

2008. 



28 

 

com diferentes tipos de vestígios e tipos de objetos a serem tratados 

seguindo os mesmos procedimentos. 

Após determinado o sítio é iniciada a escavação o arqueólogo 

passa a registrar em fichas de campo os achados como estratos de solo, 

estruturas e artefatos móveis. É feita uma seleção de objetos mais 

significativos para o sítio e para a pesquisa, e após devidamente fichados  

e numerados (segundo seu contexto, aspecto físico, etc), vão para o 

laboratório. O objeto passa por um estudo material que pode incluir uma 

análise comparativa com registros semelhantes de sítios da mesma 

região ou mesma cultura do contexto do objeto. Aí será feito o estudo do 

material e após essa etapa é feita a publicação que pode até ser feito em 

poucas páginas e publicado em um periódico sobre o tema ou pode-se 

publicar um estudo mais amplo do sítio escavado em um volume à parte  

para ser uma informação mais acessível à comunidade acadêmica.
18

 

Essa frequente subordinação da arqueologia a outras ciências por 

vezes parece como uma tentativa de legitimação sobre a ciência 

arqueológica puxando para si a legitimidade do estudo documental 

como final e os bens materiais apenas como prova do que foi escrito ou 

dito sobre um determinado período. É como se o peso autoral e 

documental estivesse em um patamar mais elevado de relevância e 

importância para tratar de um período histórico ou fato histórico. Mas 

talvez a arqueologia brasileira tenha se protegido por trás de outras 

ciências para que não fosse totalmente apagada no nosso país. Contudo 

esse processo deixou uma cicatriz que coloca dificuldades de sua 

construção como ciência crítica para a arqueologia brasileira na 

atualidade. 
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2.2 ARQUEOLOGIA DEBAIXO D’ÁGUA 

 

A arqueologia empírica ou científica data do século XIX, mas 

segundo Gilson Rambeli, atual presidente da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira (SAB), em seu livro “Arqueologia até debaixo d'água” só 

passou a ser aplicada com sucesso em ambiente subaquático em meados 

do século XX com a invenção do equipamento de mergulho autônomo 

pelo oficial da marinha francesa Jacques Cousteau e pelo engenheiro 

canadense Émile Gagnan em 1940, o Aqualung
19

. Esse equipamento 

permitiu uma maior mobilidade no meio aquático sem a necessidade de 

estar em contato com leito das águas sendo um grande avanço na 

exploração marítima e também para arqueologia. A arqueologia 

subaquática é igual aquela feita na superfície: 

 

Assim como sítios arqueológicos da superfície, os 

sítios arqueológicos submersos também são 

caracterizados pela existência de atividades 

humanas, ou seja, pela presença de restos de 

cultura material, localizados no ambiente 

aquático. 

(...) 

Dessa forma, embarcações naufragadas objetos 

lançados intencionalmente e/ou perdidos 

acidentalmente nas águas (interiores, marítimas 

e/ou oceânicas), sítios terrestres que se tornaram 

por algum motivo submersos, representam 

claramente restos de atividades sociais pretéritas e 

também constituem parte do patrimônio 

arqueológico internacional. Mas pelo fato de se 

encontrarem em um meio subaquático, acabam 
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por receber a denominação de ‘Patrimônio 

Cultural Subaquático’
20

 

 

Esse trecho nos mostra que os sítios subaquáticos, que geralmente 

estão relacionados a naufrágios, são mais do que navios afundados pois 

representam uma parte da interação da espécie humana com as águas. 

Os tipos de sítios podem ser classificados em quatro tipos distintos de 

sítios que são os Sítios de Naufrágios, Sítios Santuários (depósitos 

Rituais), Sítios Depositários (de abandono) e Sítios Terrestres 

Submersos
21

 e também podem ser classificados pelo ambiente que se 

encontram como arqueologia marítima/oceânica, de lagos ou 

ribeirinha
22

. Outra definição que é necessária esclarecer quando se fala 

de arqueologia subaquática é o patrimônio cultural subaquático que 

segundo a UNESCO são 

 

todos os vestígios da existência do homem de 

carácter cultural, histórico ou arqueológico que se 

encontrem parcial ou totalmente, periódica ou 

continuamente, submersos há, pelo menos, 100 

anos.
23
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Há que se considerar que toda atividade humana que deixou 

vestígios materiais são de importância arqueológica. O arqueólogo pode 

até se especializar em 

 

certas áreas geográficas, cronológicas ou culturais 

ou ainda em alguns aspectos da antiguidade, como 

arquitectura, escrita, escultura ou cerâmica, mas 

nenhum se especializa no ambiente em que tem 

que trabalhar
24

. 

 

Para então explorar esse ambiente diferenciado  “Antes de mais 

nada, é fundamental que o arqueólogo mergulhe.”
25

. Como o ambiente 

onde o arqueólogo irá trabalhar é diferenciado há uma necessidade de 

que a ida ao campo seja muito bem planejada, assim como em um sítio 

terrestre, há que se planejar a exploração de acordo com o local onde 

este será executado. Por vezes a profundidade ou localização do sítio 

limitará o tempo em que o arqueólogo estará presente no sítio ou até 

mesmo impedirá a presença humana na exploração. Se o arqueólogo não 

estiver atento às limitações e não fizer um prévio planejamento a 

expedição será um fracasso ou no mínimo muito desgastante, portanto, 

 

é indispensável que o arqueólogo faça um curso 

de mergulho autônomo. Assim preparado, poderá 

imergir e fazer seus registros de campo.
26

. 

 

 Por vezes os sítios são encontrados por acaso, tal qual ocorre no 

ambiente terrestre 

 

                                                             
24

BASS, George F. Arqueologia Subaquática. Lisboa/Cacém: Editorial Verbo, 

1969. Pág. 18. 
25

RAMBELLI, 2002, op. Cit. Págs. 58-59. 
26

Ibid. Pág. 59. 



32 

 

Como no ambiente aquático não contamos com as 

descobertas corriqueiras de sítios, ocasionadas 

pelo arado do agricultor, devemos contar com a 

'eficiência' das redes de pesca dos pescadores, que 

volta e meia trazem à tona artefatos e/ou se 

estragam em restos de navios afundados.
27

 

 

Ou seja, essencialmente a arqueologia subaquática muda o 

ambiente, mas continua tendo a mesma sorte que a terrestres que ainda 

passam a ter achados ao acaso e até  sofrendo os mesmos males, como a 

caça de souvenires que acabam destruindo tanto sítios terrestres como os 

submersos. 

O debate da arqueologia subaquática tem tido uma atenção 

especial dos arqueólogos mergulhadores brasileiros nos últimos anos. 

Esse debate se encaminha principalmente pela legislação que trata do 

patrimônio subaquático nacional e sobre os desafios ao desenvolvimento 

da arqueologia subaquática estabelecidos no campo legal. 

 

2.2.1 Os problemas submersos no Brasil 

 

Em 2004 o Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e 

Subaquática (CEANS/NEE) da Universidade Estadual de Campinas 

projeta esse debate a partir do Livro Amarelo: Manifesto Pró-Patrimônio 

Cultural Subaquático Brasileiro
28

, onde de forma pontual se apresentam 

os desafios e problemas que a Arqueologia subaquática tem enfrentado 

no Brasil como as caças ao tesouro, sítios depredados por falta de 

conhecimento, ou propositalmente por mergulhadores que querem um 
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souvenir, sendo a arqueologia apenas utilizada como técnica para 

desenterrar objetos, e não como ciência. 

Como citei anteriormente, em 1961 o país passa a ter sua primeira 

lei que corresponde a proteção do patrimônio arqueológico nacional. Em 

1976 é realizada a primeira exploração de sítio submerso com 

preocupações arqueológicas no Brasil. Esse primeiro trabalho era 

coordenado por um arqueólogo em superfície e somente os 

mergulhadores exerciam a parte prática dos trabalhos. O trabalho foi 

basicamente um resgate emergencial para ilustrar a história documental 

conhecida sobre o naufrágio do galeão Sacramento, que afundou no 

litoral de Salvador em 1668 devido a uma tempestade, o que reforçou na 

época a ideia de arqueologia com suporte da História.
29

 Diversas 

empresas de busca e recuperação surgem nesse período e passam a 

retirar objetos do fundo do mar, porém sem nenhuma preocupação 

arqueológica. Essas empresas causaram uma perda irreparável ao 

patrimônio cultural submerso brasileiro
30

.  Somente em 1986 é aprovada 

a lei 7.542, que em seu artigo 20 proibia a comercialização de bens 

arqueológicos de sítios submersos
31

. Na década de 1990 arqueólogos 

brasileiros passam a estudar mergulho com o objetivo específico de 

praticar arqueologia embaixo d'água
32

. O patrimônio estava, em tese, 
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protegido até que a lei 10.166, de 27 de dezembro de 2000 vem para 

alterar a lei 7.542
33

. Mas, segundo o Livro Amarelo, os sítios 

arqueológicos submersos ainda estariam sobre proteção da lei sobre o 

patrimônio cultural arqueológico de 1961 

 

A interpretação destes dispositivos legais nos leva 

a conclusão de que as leis não fazem separação 

entre os sítios emersos e os submersos, logo, 

servem para todos os sítios arqueológicos. Em 

nenhum dos textos há uma distinção entre sítios 

“terrestres” e os subaquáticos. Todavia, na prática, 

não é isso o que ocorre. A Lei brasileira n°10.166, 

de 27 de dezembro de 2000, que dispõe 

especificamente sobre os sítios arqueológicos 

subaquáticos, foi promulgada sem levar em 

consideração a existência e a aplicação da 

legislação citada. Da mesma forma, como não 

corresponde à opinião da Sociedade de 

Arqueologia Brasileira (SAB), podemos afirmar 

que ela é voltada, única e exclusivamente, para 

satisfazer às pressões das empresas de caça ao 

tesouro envolvidas com a comercialização do 

patrimônio cultural subaquático. Em razão disso, a 

lei foi feita visando estabelecer regras somente 

sobre as pesquisas de embarcações naufragadas, 

ou seja, os únicos sítios que apresentam potenciais 

lucrativos (pelo menos, no imaginário coletivo).
34
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O destaque vai para os navios afundados na costa nacional. Esse 

ponto é interessante quando tratamos de Florianópolis. A mudança da lei 

não surge de uma demanda científica e sequer é uma demanda nacional. 

Na lei se privilegia a retirada de objetos de sítios arqueológicos 

subaquáticos de forma técnica e para venda de acordo com o mercado 

internacional, isso porque as leis internacionais passaram a ser 

reforçadas para impedir a ação de caçadores de tesouros. Essa venda dos 

artefatos encontrados durante as escavações do sítio submerso seriam 

para supostamente custear a exploração que é dita de alto investimento e 

que necessitaria de equipamentos de custo elevado. Assim se justifica 

que se se faça renda com parte do achado para pagar a pesquisa. O alto 

investimento necessário para pesquisa em ambiente aquático e que 

segundo algumas autoridades custaria dez vezes mais do que um projeto 

de arqueologia em terra
35

, o que é um mito  

 

criado pelos caçadores de tesouros para intimidar 

qualquer iniciativa acadêmica (pois conhecem as 

dificuldades para a obtenção de verbas nesse 

setor) (...) [e que] não serve para justificar a 

comercialização dos artefatos. Nenhum 

arqueólogo vende seus artefatos para financiar 

suas pesquisas!
36

. 

 

Os projetos de arqueologia subaquática tem suporte nessa lei só tem 

explorado embarcações submersas, onde supostamente há mais chance 

de encontrar bens de valor comercializáveis, enquanto outros tipos de 

sítios são deixados de lado pela iniciativa privada. 
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Outro problema na arqueologia subaquática brasileira são que os 

projetos privados  que ainda utilizam-se do termo arqueologia como  

uma 

 

simples técnica para desenterrar objetos dos 

fundos marinhos, principalmente dos sítios 

arqueológicos de naufrágios,
37

 

 

que é executada por mergulhadores profissionais e sem se preocupar 

com objetivos científicos. 

 

2.2.2 Como é financiada a arqueologia embaixo d'água em 

Florianópolis? 

 

É interessante lembrar que o mito do “alto investimento” é usado 

para justificar uma falsa necessidade de vender parte dos artefatos 

encontrados nas explorações e então reverter a verba para custear a 

pesquisa. Mas e quando a exploração não é financiada com os achados? 

Como ela é financiada? 

Ao localizar um sítio submerso, e vamos falar aqui de naufrágios, 

já que são o alvo das pesquisas em Florianópolis, não há como saber o 

que se vai encontrar na escavação mesmo com uma pesquisa prévia. É 

totalmente imprevisível o que será encontrado, tanto que se pode forjar 

que não se encontrou nada, mesmo encontrando
38

. Mas e se nada foi 

encontrado? O barco pode ter encalhado e sido esvaziado antes de seu 

afundamento se estava próximo à costa e pode mesmo ter sido saqueado 

quando já no leito das águas no mesmo dia. Como ter certeza que o 
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projeto será financiado pelo que vai ser encontrado sem ter escavado o 

local? Isso vai depender também do interesse dos fiadores do projeto. 

Mas, já tendo um apoio legal, basta encontrar incentivo fiscal. Os 

projetos de Florianópolis têm recorrido a universidades privadas e ao 

governo Estadual, ambos com seus próprios interesses. Quando o último 

curso de graduação em arqueologia no Brasil, da Estácio de Sá do Rio 

de Janeiro, fechava em 1996 ele tinha um motivo para tal: não gerava 

lucro para uma instituição com esse fim
39

. Não havia um campo 

lucrativo e nem de disputa ideológica para a arqueologia e, portanto, não 

cabe à uma universidade privada manter o curso ou sequer investir num 

projeto arqueológico. Nos últimos anos reaparecerem os cursos, pois a 

arqueologia preventiva se tornou uma demanda que exige profissionais 

para tal, então o curso passa a ser interesse do mercado de trabalho e 

voltam a ter procura. Mas o caso da arqueologia subaquática em 

Florianópolis, até o momento, são universidades com curso de 

oceanografia como a Univali que vem se aproximar dos projetos e 

posteriormente oferecer cursos de curta duração de arqueologia 

subaquática
40

 como a Unisul. O mergulhador profissional, armado das 

técnicas e conhecimentos sobre o mar, como já visto, vai ser o principal 

ator das pesquisas e não o arqueólogo mergulhador. Os sítios 

arqueológicos submersos tem grande potencial como campo de estágio 

para estudantes, o que acaba por enriquecer a formação profissional 

dada pela universidade, valorizando seu curso. Uma das explorações 
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pioneiras no desenvolvimento da arqueologia subaquática atual no 

mundo, Yassi Ada, na Turquia, teve como um de seus resultados mais 

satisfatórios “o treino de estudantes de arqueologia, a quem foi 

aconselhado treinarem-se também em escavações terrestres.”
41

. 

O outro financiador dos projetos vai ser o Estado através da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina. O olhar do Estado para os projetos de arqueologia subaquática 

não são o desenvolvimento da ciência ou resgate histórico, mas o 

potencial turístico que esse tipo de atividade pode gerar. As intenções do 

Estado ficarão mais claras no segundo capítulo, quando tratarei das 

notícias de jornais sobre o assunto. 

 

2.2.3 Pequeno histórico sobre arqueologia subaquática em 

Florianópolis. 

 

Através de mídias dos próprios projetos (web sites) e seu 

aparecimento na mídia local fiz um traçado dos projetos arqueológicos 

nos últimos 15 anos em Florianópolis. Os dados são pouco precisos 

devido a diversas versões diferentes que aparecem, ou em documentos 

oficiais (diário oficial da união, relatório de pesquisas) ou nos jornais. 

Percebe-se que a prática do mergulho e da pesca submarina como 

esporte na região tem muitos anos e é certo que diversos naufrágios ou 

sítios foram descobertos ou ao menos avistados por mergulhadores 

(avistados pois, sem o conhecimento arqueológico, há a possibilidade de 

um mergulhador não ter reconhecido sítio submerso que não fosse um 

naufrágio), assim como por pescadores ou até mesmo banhistas. As 
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notícias que pesquisei inclusive diziam que um projeto havia localizado 

diversos naufrágios, mas não os iria pesquisar pois estes haviam sido 

saqueados
42

. As notícias locais falam de um mergulhador que teria 

vendido um artefato encontrado na praia por 2 mil dólares, o que mostra 

que a tese da venda de artefatos de sítios submersos não está tão fora da 

realidade local. Mesmo sabendo das ocorrências, não há como saber em 

que período esses naufrágios foram saqueados, o que caracterizaria um 

crime, ou até que ponto esse saque foi a retirada de algo visível na 

superfície ou uma busca mais profunda. 

 O Sistema de Informações de Naufrágios
43

, com dados de 2009, 

registra mais de 200 naufrágios conhecidos na costa catarinense. Dentre 

estes, 31 são marcados como sendo em Florianópolis. No período 

colonial, a ilha de Santa Catarina foi rota obrigatória para chegar a bacia 

do Rio da Prata, para o cabo Horn e para o Estreito de Magalhães que 

dão acesso à costa leste do continente americano. O intenso fluxo de 

navios que seguiam para o Prata ou para a costa do pacífico tornam 

relativamente abundantes os vestígios materiais encontrados sobre as 

águas de Florianópolis. A região também se vale da atividade da pesca e 

coleta no mar há muito tempo (ao considerarmos os Sambaquis na costa 

do Estado), sendo essa uma atividade característica de regiões costeiras. 

Além dessa interação até hoje é comum ver notícias de naufrágios de 

pesqueiros e barcos particulares na costa catarinense. 

 Em Florianópolis, nos últimos 15 anos, destacam-se 4 grandes 

projetos de arqueologia subaquática que apareceram na mídia. São eles 
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o Projeto de Arqueologia Subaquática (ONG PAS), o Projeto ONG 

Barra Sul, o projeto do Instituto Kat Schümann de busca do Submarino 

Alemão U-513 e o achado por mergulhadores do Instituto Larus na Baía 

Norte que dá origem ao  projeto intitulado ‘Resgate do patrimônio 

histórico subaquático nas fortalezas catarinenses construídas pelo 

brigadeiro José Silva Paes no século 18’. 

O primeiro projeto a se oficializar foi o desempenhado pelos 

mergulhadores do Instituto Larus em 1999. O Instituto que trabalha com 

conscientização ambiental acabou por ser chamado para auxiliar 

pescadores que haviam perdido uma rede em determinado ponto da Baía 

Norte. Ao submergirem para encontrar a rede os mergulhadores 

descobrem que ela estava presa a um naufrágio. O achado acidental, em 

1998, despertou a curiosidade de alguns mergulhadores que entraram em 

contato com a Marinha para identificar o naufrágio. Para isso eles 

removeram alguns objetos para fazer a identificação. Depois de 

identificado o naufrágio como possível vestígio de batalhas navais da 

Revolta da Armada pelo Museu do Mar do Rio de Janeiro, os 

mergulhadores interessados passaram por um curso de arqueologia, 

ministrado por um arqueólogo mergulhador da marinha e posteriormente 

fizeram um projeto para pesquisar naufrágios na baía norte (costa leste 

da ilha) que estaria orçado em 800 mil reais
44

. Esse projeto buscava 

financiamento na Universidade Federal de Santa Catarina na época. O 

nome do projeto é ‘Resgate do patrimônio histórico subaquático nas 

fortalezas catarinenses construídas pelo brigadeiro José Silva Paes no 
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século 18’ e não obteve sucesso em conseguir um financiamento para 

dar continuidade a pesquisa.
45

 

Em Junho de 2003 o grupo formado pelos mergulhadores 

Marcelo Leabarbenchon Moura, Narbal de Souza Correa e Alexandre 

Viana recebem a concessão da marinha para exploração de uma 

embarcação na praia dos Ingleses na Ilha de Santa Catarina através da 

publicação da Portaria n° 59/DPC que é oficializada com sua publicação 

no Diário Oficial da União em Janeiro de 2004.
46

 Em 1989 Alexandre 

Viana praticava mergulho na região e encontrou algumas botijas de 

barro no leito do mar. Em 2001 as peças achadas por Viana que, 

aparentemente foram tiradas do mar na época que foram encontradas, 

foram identificadas por um arqueólogo como sendo botijas peroleiras, 

de origem espanhola. O grupo de mergulhadores encaminha um projeto 

para realizar a pesquisa no local valendo-se da lei 10.166/00. O projeto 

se torna uma ONG é batizado de Projeto de Arqueologia Subaquática 

(PAS). Em 2004 o projeto também recebe financiamento do governo 

estadual pela FAPESC.
47

 Dentro de contêineres é instalado o Museu do 

Naufrágio em 2005
48

. As escavações se dão entre Março de 2004 e Abril 
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de 2005.
49

 As atividades são suspensas em 2007 por falta de verba. 

Retomam as atividades de exploração entre Fevereiro e Maio de 2009
50

 

e param novamente. O site da ONG (http://www.ongpas.org/
51

) sai do ar 

em meados de 2011. O acervo do Museu do Naufrágio ainda está 

reunido (não mais dentro dos contêineres o acervo foi movido para um 

galpão), mas só é possível visitá-lo com agendamento prévio. 

Em 2004 uma âncora é encontrada por um mergulhador na parte 

sudoeste da ilha. A possibilidade dos restos de naufrágio serem de Juan 

Diaz de Sólis, navegador espanhol do século XV-XVI, desperta o 

interesse de um grupo de mergulhadores. É criado a ONG Projeto Barra 

Sul, que tem sua autorização para exploração de bens submersos em 

2006 como informa o website do grupo
52

. Segundo notícias de jornal, as 

pesquisas haviam começado informalmente em 1986
53

. Os achados da 

ONG parecem constar o naufrágio mais antigo da costa brasileira. A 
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intenção do projeto é que boa parte das peças não seja retirada do mar 

para que seja explorado o turismo submerso
54

. 

O caso do Instituto Kat Schümann se parece mais com um livro 

de aventura. Vilfredo Schümann, idealizador do projeto, em entrevista a 

televisão (no programa da rede Globo de televisão “Jô Soares” em 12 de 

agosto de 2011), falando sobre a história do projeto, disse que ao 

conversar com um amigo que acabou tocando no assunto, lhe foi 

sugerido que buscasse o submarino alemão, sabidamente afundado perto 

de Florianópolis. Já é de conhecimento nacional o afundamento do U-

513 em 1943 na costa catarinense e houveram 7 tripulantes que 

sobreviveram ao ataque ao submarino. Na época os sobreviventes da 

tripulação do submarino que afundou devido as avarias do ataque aéreo 

que sofreram foram presos. Iniciou-se uma pesquisa documental em 

2002, segundo o site do Instituto
55

. O Instituto fez então uma parceria 

com a Univali, que disponibilizaria pessoal (estudantes de oceanografia) 

e equipamentos para auxiliar nas buscas que começariam em julho e que 

se esperava encontrar o submarino antes de agosto. A estimativa é que 

os custos da pesquisa seriam entre 2 a 3 milhões de reais.
56

 A ideia é de 
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se fazer uma réplica do submarino em algum museu de Florianópolis 

assim como fazer um documentário sobre a pesquisa e o achado. 

Apenas alguns dias após o anúncio de que as buscas haviam se 

iniciado o submarino naufragado é encontrado a 75 metros de 

profundidade.
57

 O submarino não será içado devido ao alto custo desse 

tipo de procedimento e é informado que a ideia é fazer uma réplica em 

fibra para ser exposto no museu do Instituto. Houve um bate-papo on-

line com  Vilfredo Schümann, no site do Diário Catarinense, que diz que 

o projeto foi patrocinado pelo governo do Estado em 2009 e que 

atualmente é patrocinado pela empresa S.
58

 O instituto Kat Schümann  já 

tem um cartaz e trailer do documentário que fazem sobre o achado que 

terá o título de “U-513 O Lobo Solitário – que mistérios se escondem 

nas profundezas?”
59

. 

Esse é o panorama atual da arqueologia subaquática em 

Florianópolis. Universidades buscam uma área para estagiar e promover 

seus cursos, grupos de mergulhadores profissionais exploram sítios 

arqueológicos com suporte da lei 10.166/00. Ambos por fim colaboram 
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com outro aspecto de interesse do Estado: o turismo. Aspecto esse que 

irei explorar no capítulo seguinte. 

3 TURISMO, DIÁRIO CATARINENSE E ESPECULAÇÃO 

 

3.1 MAS O QUE É TURISMO? 

  

A prática do turismo na sociedade ocidental como uma forma de 

passatempo vem do século XVIII como uma apropriação econômica dos 

grand tours. O grand tour eram uma prática da elite europeia, 

notadamente a inglesa, que se dedicava a  

 

aprendizagem com base na vivência e na 

experimentação de situações e objetos reais, com 

forte apelo cultural.
60

. 

 

 Devia-se ver pessoalmente os grandes feitos arquitetônicos, artísticos e 

culturais produzidos pelo homem. Nesse período as viagens se 

concentravam principalmente na França e na Itália pois acreditava-se 

que não haviam muitos outros lugares merecedores de visitação em 

outras partes do mundo.
61

 

A transição do século XVIII para o XIX no mundo ocidental foi 

marcada por diversas transformações, como a Revolução Industrial, que 

alteraram o panorama geral da Europa. A melhora nas condições de 

hospedagem, alimentação e transportes que permitiram o aparecimento 

de “excursões organizadas” de Thomas Cook, por exemplo, que 

passavam a dar acesso as camadas médias da população a viagens 
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similares aos grand tours porém o foco não era mais o enriquecimento 

cultural e sim a diversão. As viagens passam a ser uma atividade 

econômica rentável e o turismo se populariza entre a elite. O turismo 

moderno ou massificado com objetivo de “diversão descompromissada” 

se desenvolve a partir da década de 1950 mas vai se expandir a partir 

dos anos 1970.
62

 

 Helton Ouriques diz que o turismo é uma indústria pós-moderna, 

pois é uma atividade econômica baseada na fantasia, na criação de uma 

realidade não existente para atrair o consumidor (o turista) e que é 

tratada como uma atividade econômica limpa, pois não possui 

chaminés
63

.  O turismo é, basicamente, uma das formas de capitalizar o 

tempo livre
64

. 

 

3.2 TURISMO E PAISAGEM 

 

Em Santa Catarina nos anos 1980 começam diversas festas 

regionais, impulsionadas pelo sucesso da Oktoberfest de Blumenau que 

tinham como objetivo arrecadar fundos para recuperação do município 

que havia sofrido uma grande enchente (o site do evento diz que a única 

motivação para criação da festa foi a vontade do povo de homenagear 

sua suposta origem alemã - Website oktoberfest, acesso em dezembro 

2012 – essa substituição da realidade por imagens é essencial para a 

atividade turística). Em um primeiro momento o estado segue uma 

tendência que é o turismo cultural concentrando suas atividades em 
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eventos programados. O turismo cultural no caso é baseado na ocupação 

da região por parte dos colonos europeus e não dos habitantes nativos. 

Os eventos passam a ser criados e o turismo cultural passa a ser a base 

dos projetos de desenvolvimento de Santa Catarina 

 

Assim, assistimos ao surgimento do fenômeno da 

“invenção das tradições”. Isto é, a produção de 

espetáculos, baseados na temática dos distintos 

processos de colonização do Estado. Isso se dá 

através da colocação, em primeiro plano, dos 

componentes étnicos como explicativos das 

diversidades regionais catarinenses. As 

colonizações alemã e italiana, por exemplo, 

pautam a propaganda turística no Vale do Itajaí, 

no Norte e no Sul do Estado. E a colonização 

açoriana configura-se como elemento importante 

no turismo litorâneo, em especial na Ilha de Santa 

Catarina.
65

 

 

Na Ilha os atrativos ditos “culturais” são a açorianidade, a renda 

de bilro, o boi de mamão, os mistérios das bruxas e a tradição pesqueira. 

Essa perspectiva de turismo está mais ligada aos anos 80 e 90, quando 

havia no estado de Santa Catarina uma  relação do turismo com a cultura 

dos colonos/colonizadores que ainda é marcante na maior parte do 

estado. Em Florianópolis o turismo não ficou somente relacionado a 

cultura.  Na ilha o turismo está muito mais relacionado a paisagem do 

que qualquer outra coisa. Nos anos 1990 Florianópolis já era chamada 

de “terra de sol e mar”
66

. 
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A paisagem natural como atrativo se relaciona a venda de uma 

fuga da realidade urbana. Essa fuga serve somente ao ser humano 

urbano a qual a natureza foi privada pelo progresso e é dita como 

necessária para extravasar o stress provocado pelas cidades. O trânsito, o 

trabalho, o barulho e a densa ocupação dos espaços são as características 

do meio urbano e a tranquilidade, falta de compromissos e a pouca 

ocupação humana seriam características da natureza. As características 

da natureza, que antagonizam com o meio urbano, seriam a melhor 

maneira de combater o stress que o meio urbano causa. 

 

A natureza, material e simbolicamente, incorpora-

se à esfera do mundo capitalista, da racionalidade 

instrumental e da criação de um conjunto de 

necessidades que parecerem ser naturais ao 

homem, mas que se constituem apenas em mais 

possibilidades de consumo.
67

 

 

Assim a natureza antagônica ao meio urbano vira um produto, e 

todo produto de sucesso logo é transformado em necessidade. Alguns 

autores dizem que o litoral com sua “maritimidade” teria uma tendência 

turística
68

, porém cabe dizer que o que é ou não digno de ser observado 

pela humanidade nos mais diversos períodos históricos é sempre uma 

construção. Os gostos são definidos ou impostos com o tempo 

                                                             
67

HENRIQUE, Wendel. Florianópolis - A felicidade não tem preço, tem 

endereço: condomínios, loteamentos, e a apropriação da natureza. IN: 

Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 

Vol. IX, n° 194. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2005. Disponível em 

< http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-14.htm > Último acesso em 3 de 

janeiro de 2013. 
68

YÁZIGI, Eduardo. O litoral como patrimônio natural e cultural. IN: FUNARI, 

Pedro Paulo & PINSKY, Jaime (Orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural. 

São Paulo: Contexto, 2009. Pág. 128 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-14.htm


49 

 

obedecendo às demandas de grupos hegemônicos. As construções em 

Gênova, na Itália, 

 

primeiramente davam as costas para o lago, 

permitindo uma vista das montanhas e das rochas, 

que representam o padrão vigente de beleza 

natural naquele primeiro momento, mas que 

posteriormente passam a serem construídas com 

suas fachadas voltadas para o lago, pois a água é 

que se torna o padrão estético de beleza natural.
69

 

 

que nos serve de exemplo da construção da beleza na paisagem. 

Ouriques irá nos dizer que 

 

A mercadoria-paisagem é socialmente produzida 

como a matéria-prima do turismo. O que o 

turismo faz, portanto, é promover a “venda” da 

natureza, das construções históricas, das 

manifestações folclóricas.
70

 

 

Em Florianópolis fuga do meio urbano pode ser vendida como 

'permanente' para quem pode pagar por ela. Condomínios direcionados a 

população de alta renda vendem um pedaço da natureza do município, 

principalmente na parte insular
71

. A partir da década de 80 a orla 

marítima da ilha começa a sofrer um processo de verticalização, no 

primeiro período notadamente no balneário dos Ingleses
72

, e que hoje 

ainda continua em diversas regiões da ilha. Esses condomínios têm a 

natureza e o litoral como fórmula para sua venda, assim como o turismo. 

Imóveis com o mesmo tamanho, ainda nos anos 90, tinham um valor de 
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mercado diferente se este fosse localizado no continente ou na ilha 

assim como um apartamento no mesmo prédio tinha valor diferente caso 

uma janela estivesse virada para o mar
73

 mostrando que as 

características subjetivas agregam mais valor a um imóvel e é 

importante então que essas características sejam exaltadas ou 

transformadas em necessidade. 

 

3. 3 INFRAESTRUTURA, ESPECULAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO. 

 

Não é difícil encontrar exemplos de como o turismo, a venda da 

paisagem e a especulação imobiliária estão ligados entre si. Basta 

acessar o site de uma das empresas que constroem e vendem grandes 

empreendimentos imobiliários (prédios ou condomínios residenciais) na 

ilha. Fotos ou imagens ilustrativas (de construções que só existem no 

mundo das ideias) que mostram a vista de uma sacada de apartamento 

onde se aprecia o mar e um belo nascer do sol, um prédio que surge em 

meio as árvores ou uma vizinhança arborizada, verde e tranquila. O que 

se vende está longe do que se compra. Mesmo aos que apoiam as 

fantasias do turismo por vezes são percebidas suas contradições em 

Florianópolis onde 

 

A tão cantada Ilha de Santa Catarina, onde fica 

Florianópolis, já dá sinais de decrepitude em 

alguns pontos. A Lagoa da Conceição, um dos 

símbolos da cidade, está ameaçada pelo 

assoreamento gradual. Vários balneários sofrem 

com a ocupação desordenada. As praias mais 
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frequentadas durante o verão alcançavam níveis 

de poluição que desaconselham o banho. O 

trânsito, que até poucos anos complicava-se 

apenas no auge do verão, já não depende das altas 

temperaturas para viver dias extremamente 

confusos. 
74

 

 

A tentativa de se afirmar o turismo como salvação econômica 

trata o turismo como uma boa ideia, porém que está sendo executada de 

uma forma errada e por tanto essa crítica não é ao turismo em si mas ao 

Estado que não estaria dando infraestrutura para uma projeção ideal. O 

turismo como indústria pós-moderna que vende um produto fantasioso e 

subjetivo se reveste com dois aspectos muito importantes aqui. Por um 

lado o da venda da paisagem para o próprio morador da ilha. Não é 

incomum ver que quem mora em cidades turísticas compre a ideia e tire 

vantajem ao dizer “eu moro onde você passa férias”. Isso é ainda mais 

propaganda que fortalece não somente o turismo mas também o setor 

imobiliário (pelo verbo morar). A infraestrutura urbana, apesar de ser um 

contraste ao produto que se vende (turismo de paisagem), é de vital 

importância, pois o turismo exige “um meio sensivelmente 

melhorado”
75

. O Governador do estado de Santa Catarina disse certa 

vez, em uma entrevista, que empreendimentos que tem em seu conceito 

a ideia do turista sair do hotel e pisar na areia da praia não podem ser 

feitos em Florianópolis devido as burocracias e absurdos das leis 

ambientais que não permitem
76

. Não é incomum a criação de guetos 
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Turísticos, ou seja, locais onde o turista vive um turismo teatral,  para 

não decepcionar as expectativas vendidas, em ambientes criados ou 

alterados propositalmente para a atividade turística em que não se tem a 

necessidade de sair, já tudo está ao alcance do turista dentro de um 

complexo hoteleiro
77

. 

Obras faraônicas partem do poder público, feitas para valorizar 

ou higienizar alguns espaços, já que a quem é atribuído o papel de criar 

a infraestrutura para que empreendimentos privados explorem o turismo 

é o Estado
78

. Imagina-se que no meio de tantas obras sairá algo que seja 

de proveito de todos os habitantes do município fora da temporada 

turística, o que vira uma justificativa do investimento do dinheiro 

público que por fim é realizado seguindo os planos de grupos políticos 

que se relacionam com grandes hotéis, resorts, empreiteiros e 

imobiliários. O bairro mais cobiçado pelo setor imobiliário em 

Florianópolis, Jurerê Internacional, inclusive, tem infraestrutura 

particular como o tratamento e coleta de esgoto que não são feitos pelo 

município e sim prestados pela Habitasul, empresa que criou o bairro. 

Afinal de contas não se pode confiar nessas prefeituras desorganizadas 

que querem impedir o progresso não é mesmo? Não é incomum ver essa 

crítica as prefeituras, geralmente levantada na mídia por grupos da elite 

local, que reclamam da falta de medidas contra vendedores ambulantes 

ou de construções irregulares que mancham a paisagem
79

. Tudo isso 

legitima ações que beneficiam o setor privado com infraestrutura 

pública, pois é dado que isso é feito para um bem geral, e o culpado pelo 

fracasso de qualquer atividade turística rentável será do Estado, pois 
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compete a ele – segundo a iniciativa privada – organizar e administrar a 

exploração turística
80

.   

Por outro lado o turismo também é vendido como necessário para 

manter a economia de Florianópolis. A ilha não possui indústria e o 

turismo é apontado como forma única de desenvolvimento econômico
81

. 

Reclama-se em qualquer reunião de família, em um grupo de amigos ou 

mesa de bar sempre culpando o turismo pelo caos que se encontra a 

capital catarinense: somente há obras para o trânsito que leva as praias, a 

falta de água em alguns bairros durante a temporada, falta de 

saneamento básico, poucas opções de mobilidade pública entre outros 

aspectos são os fantasmas do verão, estação da alta temporada turística. 

Ao mesmo tempo se agradece, pois aparentemente o turismo gera bons 

frutos como lucros para hotéis e restaurantes e empregos extras na 

temporada fazendo com que a ilha cresça, mesmo que em ocupações 

desordenadas, obras viárias mal executadas e eventos superfaturados em 

detrimento de melhor infraestrutura para acolher bem seus moradores. 

Na periferia do capitalismo, ou em países ditos em 

“desenvolvimento”, o turismo é apresentado como estratégia econômica 

de modernização e desenvolvimento desde a década de 1950. Hoje não é 

incomum ver que a atividade turística é apontada como grande 

empregador e uma das maiores fontes de renda do mundo.
82

 O turismo 

gerou sim prosperidade, mas para poucos. Para os trabalhadores 

“significou apenas a diminuição e/ou substituição de atividades 

econômicas tradicionais por outras, direta ou indiretamente turísticas,”
83

. 
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Os empregos gerados pelo turismo são sazonais e/ou informais, que não 

continuam após da temporada, além dos baixos salários pagos, sendo 

essa uma realidade internacional das localidades onde o turismo é o foco 

do prometido desenvolvimento
84

. 

Houve um relativo aumento da renda de países periféricos que 

abraçaram o turismo, mas isso se deve principalmente ao cambio 

favorável que esses países tem em relação a países ditos 

desenvolvidos.
85

 Esse aumento de renda não significa necessariamente 

desenvolvimento e nem que os habitantes desses locais são beneficiados 

com isso pois 

 

Quando analisarmos o que acontece em vários 

locais do planeta, onde as canalizações de água e 

esgoto que servem a hotéis luxuosos passam por 

bairros pobres sem ser a elas ligadas; onde a 

eletricidade que ilumina e aquece o banho dos 

turistas não chega até as comunidades locais; onde 

o asfalto que passa pelos roteiros turísticos 

contrasta com as ruelas esburacadas e enlameadas 

dos bairros pobres, muitas vezes a poucos metros 

da modernidade automobilística, concluímos que 

a especificidade do desenvolvimento pelo turismo 

para imensa maioria dos habitantes do mundo 

periférico não passa de uma ilusão
86

 

 

O grande desenvolvimento prometido pela atividade é um mito. A 

venda da paisagem, venda da ideia de desenvolvimento econômico e 

geração de empregos ou de que se está criando uma cidade com 

infraestrutura para seus habitantes e que esta acaba por auxiliar o 

turismo é uma inversão da realidade. 
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3.4 O DIÁRIO CATARINENSE 

 

Escolhi o Diário Catarinense (DC) para buscar informações, que 

me levaram ao tema desse trabalho, por diversos motivos. Minha 

intenção a princípio da pesquisa era também utilizar matérias da versão 

on-line do DC (e de veículos distintos como notícias de jornais 

televisivos), no site ClicRBS. Muito material do site da Rede Brasil Sul 

(RBS), após uma reformulação do sistema do site, que ocorreu no meio 

do ano 2012, acabaram por sair do ar (não havia e não há a opção de 

baixar essas notícias em vídeo para o computador). A indicação para 

trabalhar com jornais que partiu do meu orientador, por ser um material 

com acesso relativamente fácil, ser do mesmo grupo, a RBS, que em 

2006 comprou o AN Notícias, passando a ter controle dos principais 

jornais do estado catarinense
87

, jornal onde encontrei a notícia que me 

levou ao tema. Sendo um jornal de grande circulação há a possibilidade 

que essas notícias tenham atingido um grande público em Santa Catarina 

mas nos leva a crer que em outros estados (ou países) que o DC seja a 

referência de mídia impressa no Estado. Assim como o DC tem tido 

sempre uma linha ideológica que vem de mãos dadas com a elite que 

ganha com a especulação imobiliária e que produz o turismo na ilha. 

Tive acesso aos jornais na Biblioteca Pública de Santa Catarina 

(BPSC) no centro de Florianópolis que possui um andar dedicado a 
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periódicos e que possui a coleção do DC e um espaço para realizar a 

pesquisa. Os jornais, até 2008, estão todos encadernados com capa dura 

até um certo ponto dividindo-se os meses em 3 volumes (cada um com 

cerca de 10 dias) e posteriormente em quinzenas.  Os primeiros 

encadernados constavam todos os suplementos (Variedades e 

Classificados) do jornal junto aos cadernos diários (Política, Economia, 

Mundo, Geral, Polícia e Esportes). Contudo os suplementos param de 

ser colocados junto aos encadernados em certo momento e decidi  não 

verifica-los a principio, devido ao tempo que demandaria tal pesquisa, 

ficando assim, os suplementos de fora desse trabalho. Como não é 

possível retirar os periódicos da biblioteca para fazer fotocópia das 

notícias é permitido que se fotografe os jornais ali mesmo. Para agilizar 

o processo e evitar que eu acabasse por cair nas armadilhas de pesquisar 

em jornais (como ficar lendo notícias antigas) que me tomariam tempo  

resolvi fotografar todas as notícias de arqueologia, patrimônio histórico, 

mergulho e naufrágios que depois selecionaria a relevância delas para o 

trabalho em casa, na tela do computador. 

Assim comecei a pesquisa pelo DC de Agosto a Outubro de 2012, 

pesquisando jornais de 1998 a 2008 focando as notícias sobre 

arqueologia subaquática no Estado. Na pesquisa foram vistas as colunas 

onde essas notícias aparecem que são as sessões Santa Catarina, Geral 

(Santa Catarina passa a fazer parte da Geral após alguns anos) e Mundo. 

Também tomei cuidado de verificar o editorial, carta dos leitores, o 

Diário de Verão (suplemento que continuou nos encadernados) e a 

Pagina Quatro (onde fica a notícia em destaque da edição) onde 

encontrei também matérias sobre arqueologia. Fiz 881 fotos sendo 548 

sobre arqueologia. As demais fotos, que não correspondem a 
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arqueologia, foram tiradas sem ler completamente a notícia e são sobre 

patrimônio histórico, reformas de prédios tombados, busca por 

náufragos e exumações que não tem uma relação direta (e por vezes nem 

indireta) com arqueologia e dialogam mais com preservação do 

patrimônio histórico e como notícias de curiosidades/informativas. 

Também entre as fotos que não tratam diretamente de arqueologia há 22 

fotos que falam de tesouros: de pessoas que procuram riquezas 

escondidas em diversos municípios, todos em terra.  Entre as fotos sobre 

arqueologia 107 tratam de arqueologia subaquática sendo 59 fotos de 

notícias internacionais e 48 fotos de notícias do Estado de Santa 

Catarina . Não ouve no DC nenhuma ocorrência específica de notícias 

sobre sítios submersos em outros estados, por vezes tratados de forma 

sutil dentro das notícias locais ao longo do período pesquisado. Minha 

análise fica em torno dessas 48 fotos que compreendem 28 páginas de 

19 notícias. 

O grupo Rede Brasil Sul (RBS) é a terceira maior organização de 

mídia privada do país possuindo 57 veículos (rádios, emissoras de 

televisão e jornais) concentrados nos estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina.
88

 O Diário Catarinense (DC) é um dos veículos da RBS 

no estado de Santa Catarina e é o jornal de maior circulação no Estado. 

Foi fundado em 1986 pelo fundador da RBS Mauricio Sirotsky Sobrinho 

mantendo o formato tabloide. 

 

3.4.1 Como o jornal passa sua informação?   
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Jornais não são o único meio de comunicação em massa. O rádio, 

a televisão e outras mídias impressas também passam a ser veículos de 

informação. Os grandes grupos de mídia da atualidade são mais que um 

jornal, são oligopólios, e a RBS não está fora disso
89

. Um oligopólio de 

mídia compreende diversos veículos de comunicação diferentes 

controlados por um mesmo grupo como redes Televisivas, rádios, 

revistas, editoras e jornais. Os jornais não geram renda para seus 

detentores apenas com sua venda, sua circulação é um sinal para 

investimentos de publicidade sobre o veículo, ali está a principal origem 

do lucro dos jornais modernos. O jornal não é só escrito para atrair 

publicidade, mas também para reforçar a hegemonia de grupos 

ideológicos. Mantém-se uma linha ideológica onde  

 

A mídia cria diariamente a sua própria narrativa e 

a apresenta aos telespectadores – ou aos leitores – 

como se essa narrativa fosse a própria história do 

mundo
90

. 

 

A comunicação em massa se dá de um ponto de vista centralizado 

e único para um público muito amplo. Para exercer influência o jornal 

tem que “sofisticar o poder de sedução de suas imagens e seu 

discurso”
91

. Fabrica-se um consenso utilizando-se de uma linguagem 

exemplificada com metáforas e dicotomias simples (algo é 

simplesmente “bom” ou “ruim”) para se resumir assuntos políticos, onde 
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o jornal favorece seu posicionamento político.
92

 Ao publicar uma notícia 

o jornal está tomando uma posição 

 

Ao priorizar a veiculação de uma notícia em 

detrimento de outra, os meios de comunicação 

executam uma seleção daquilo que “merece” ser 

difundido. O fato de não se publicar matérias 

sobre determinado assunto, ou de se publicar mais 

matérias de um assunto em relação ao outro, 

atende a critérios que correspondem aos interesses 

do emissor
93

 

 

O jornal passa sua informação sempre operando do seu ponto de 

vista. A clamada imparcialidade jornalística não pode ser levada a sério 

pois está impregnada de valores  e ideologia. Porém, persiste a tentativa 

de naturalizar os comportamentos e opiniões que são passados em suas 

páginas. 

 

3.4.2 Arqueologia subaquática no Diário Catarinense. 

 

Utilizo então as notícias coletadas no jornal impresso do Diário 

Catarinense para verificar como se trata a arqueologia subaquática. 

Como dito anteriormente são 28 páginas com 19 notícias/ocorrências de 

arqueologia subaquática que estiveram no jornal no período de janeiro 

de 1998 a dezembro de 2008 (ANEXO A). A primeira notícia não passa 

de algumas palavras sobre um achado submerso que aparentemente, pela 

notícia, não tivera muitos cuidados arqueológicos. O achado de canhões 

em uma escavação sobre uma vala na região da Beira-Mar Norte, quais 
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foram prontamente retirados, pois obstruíam uma obra. Essa é uma 

notícia de curiosidade, assim como a “história” tem sido posicionada 

pelo DC e pela mídia em geral: nunca com uma reflexão ou como 

informação, mas sim como entretenimento por vezes de caráter erudito 

(que se precisa ter algum conhecimento sobre o assunto para 

compreensão da notícia). 

 Sobre arqueologia subaquática se tem a primeira notícia 

significativa com o título de “UFSC resgata história de naufrágios” de 4 

de janeiro de 1999. A notícia está na parte Geral e classificada como 

“Patrimônio Subaquático”. Essa é uma notícia de página inteira (salvo 

uma pequena parte da página onde há um anúncio) que trata do achado 

do Projeto Larus, que foi feito no final dos anos 1990. Quem pesquisava 

os achados eram alguns mergulhadores do projeto que haviam feito um 

grupo somente para esse fim, (intitulado ‘Resgate do patrimônio 

histórico subaquático nas fortalezas catarinenses construídas pelo 

brigadeiro José Silva Paes no século 18’). Metade da página explica 

sobre o projeto e por fim diz que “o problema é que a rígida lei 

brasileira dificulta o interesse de empresas em projetos desse tipo.”. A 

notícia diz que apesar do imaginário não se busca encontrar ouro nem 

prata nos achados e a outra metade da página, fala um pouco das 

fortalezas do quadrilátero, talvez a parte mais significativa. O jornal 

como fonte de notícias não se prende tanto ao debate, pois ele pretende 

entreter o leitor com algo rápido e fácil de ler, e esse recorte coloca 

somente um ponto de vista (no caso a lei é um problema para o interesse 

de empresas) e que há acervos de arqueologia subaquática no país mas 

que não são em Florianópolis. Por fim a notícia serve como um realce 

para as fortalezas, já que relaciona os naufrágios com o quadrilátero, 



61 

 

tornando-as  um ponto turístico ainda mais interessante. A pesquisa 

histórica em busca de salvaguardar o patrimônio então serve como um 

complemento ao, na época, já estabelecido roteiro turístico das 

fortalezas. 

Em dezembro de 1999 volta-se a vender a “Beleza Selvagem” da 

ilha de Santa Catarina no caderno Diário de Verão. Na página 4 do 

suplemento do jornal o título “Naufragados, Beleza Selvagem” e o 

subtítulo “Muitas embarcações, vencidas pelo mar, estão submersas 

nesta praia do extremo sul da ilha de santa catarina” apesar da chamada 

mística poucas linhas tratam sobre o nome da praia se deve a naufrágios 

na região. A maior parte das duas páginas são uma imensa foto do costão 

e um pequeno roteiro turístico, que é o que pretende ser o suplemento, e 

as embarcações submersas são apenas mais uma amostra de como a 

natureza está a se defender dos homens e seu contraste com o ambiente 

urbano onde a natureza já foi domada. O caderno especial Diário de 

Verão é explicitamente voltado para o turismo sempre escolhendo 

alguns lugares para dar destaque e incentivar turistas a frequentá-los. 

Em 2000 uma notícia que sai na capa e toma três páginas e meia 

do jornal sobre naufrágios novamente. Aqui temos outro ponto 

interessante, assim como no caso da praia de Naufragados, em momento 

algum esta se preocupando com as possibilidades históricas submersas, 

mas sim em reforçar a fortuna do mar (desastres náuticos no mar) e 

algumas curiosidades sobre naufrágios como dizer que o primeiro 

naufrágio no local teria sido de um barco da frota de Giuseppe Garibaldi 

em 1839. Esse caso também não é em Florianópolis, se trata de 

naufrágios na região de Ibituba e de Jaguaruna, mas ilustra bem como o 

jornal pode tratar de um assunto ignorando totalmente uma 
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possibilidade. Essa notícia também é uma propaganda de um livro de 

um radialista da região que lançava um livro com relatos e uma pesquisa 

documental sobre os motivos que teriam levado os navios a naufragar.  

Em 13 de dezembro de 2000, no início do mês que iria ser 

aprovada a nova lei que trata de bens submersos uma pequena nota na 

parte Santa Catarina indica que no primeiro semestre de 2001 uma 

universidade do estado (Univali) iria iniciar um processo de catalogação 

dos naufrágios e sítios arqueológicos submersos. Quatro dias depois 

uma notícia de página inteira detalha o assunto. A catalogação dos 

naufrágios seria feita pelo Centro de Estudos de Terra e Mar (CTTMar) 

da Univali, que agrupa cursos como Oceanografia, Ciências Biológicas 

e Construção Naval
94

. O projeto, segundo o jornal, tem como pretensão 

ser uma referência turística ao mergulho autônomo. Fala-se brevemente 

de arqueologia, ao citar a preservação do patrimônio submerso. Por fim 

o discurso do turismo também agrega a ideia de preservação e 

sustentabilidade. A maior parte da notícia é sobre curiosidades de 

naufrágios históricos na região como, por exemplo, do comandante Juan 

Diaz de Solís, que teria feito o célebre naufrago Aleixo Garcia, em 1516, 

tornando nossa costa mais atraente para turistas, com mais histórias para 

se contar. 

No ano de 2001 somente uma notícia relacionada com 

arqueologia subaquática. Com o título de “Um fragmento da história” a 

notícia fala sobre uma canoa que esta em processo de recuperação para 

ser exposta em praça pública. Tratava-se de uma canoa com cerca de 16 

metros de comprimento e 1,40 metros de largura que estava encalhada a 
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cerca de 86 anos no município de Canoinhas. A canoa servia para 

transporte de erva mate e sua possível relação com a guerra do 

contestado passou a tornou-a um monumento. Essa notícia também está 

em destaque na contracapa da edição. 

Em 2002 novamente o Diário de Verão, de 26 de fevereiro, dá 

destaque a praia de Naufragados com o título “Naufragados, Mar de 

Lendas”. Fala-se que é controversa a teoria de como a praia teria 

recebido o nome e conta brevemente a história de três naufrágios 

históricos que ocorreram no local. Boa parte do suplemento está coberta 

de imagens da praia. 

Ainda em 2002 a notícia “Trio vai explorar dois barcos 

naufragados” anuncia que três amigos conseguiram concessão da 

Marinha para fazer a exploração. Os três em questão são  Marcelo 

Leabarbenchon Moura, Narbal de Souza Correa e Alexandre Viana. Os 

sítios indicados para a pesquisa eram dois sendo um na Praia dos 

Ingleses e outro na Praia Brava. No momento o grupo procurava 

patrocinadores e orçava a primeira etapa, de pesquisa, em 150 mil reais. 

Nessa notícia também fala que Moura, no final dos anos 1980, 

encontrou um sino que pertencia a uma das embarcações que vão ser 

exploradas na areia da praia e o vendeu por 2 mil reais. No mesmo 

período Viana retirou cinco botijas do outro naufrágio e justifica que, na 

época, não sabia da lei. Nessa notícia já se fala de aspectos da nova lei 

que permite a exploração privada e a divisão dos achados. Essa divisão é 

usada pelo grupo como propaganda para atrair investidores para o 

projeto 

 

A União deverá ficar com a maior parte do que 

tiver valor histórico e cultural. O restante, de 
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acordo com o contrato que o trio pretende firmar, 

será dividido em 60% para eles e 40% para o(s) 

patrocinador(es). “Nosso interesse é deixar o 

acervo na Capital para fazer um museu”, afirma 

Narbal. (2002) 

 

A notícia possui um mapa indicando locais onde há registros de 

naufrágios em Florianópolis e destacando o local onde será feita a 

pesquisa. Ao fim da notícia traça-se um breve currículo dos 

“aventureiros” que inclui mergulhos pelo mundo atrás de relíquias 

centenárias, resgate de porcelanas e o interesse pelo “garimpo de 

relíquias”. 

Entre as notícias da costa e da fortuna do mar há uma notícia 

muito interessante sobre uma canoa achada no fundo de  um rio de Nova 

Trento, em 2003, e que havia sido removida por agricultores do local 

que imaginaram ser um comedouro de porcos. A referência da 

reportagem é a secretária do turismo do município que espera que o 

IPHAN solicite o tombamento da canoa para “possibilitar a exploração 

turística” o que deixa bem clara as intenções do município sobre 

achados arqueológicos. 

Em 2004 a pesquisa da ONG PAS recebe apoio financeiro da 

Fundação de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina liberando 1,2 

milhões de reais para o projeto que agora tem a estimativa de custo final 

em 2,4 milhões. O título da reportagem é “Estado pesquisa naufrágio de 

1600”. O Estado passa a ter a glória da pesquisa a partir do momento 

que passou a financiá-lo, o que até nos faz esquecer que a pesquisa é 

privada. No último paragrafo de uma caixa intitulada “Trabalho vai 

custar R$ 2,4 milhões” coloca a intenção do estado em patrocinar a 

pesquisa: 
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 O governador Luiz Henrique classificou o 

trabalho “de uma pesquisa histórica muito 

importante para Santa Catarina”, e brincou 

dizendo que esta descoberta mostraria que “há 

muito tempo os europeus vêm passar o verão no 

Estado”. (23 jan 2004). 

 

Aqui não é um investimento em ciência, é um investimento em 

turismo.  

No dia seguinte uma rápida notícia sobre um homem que havia 

encontrado um osso humano enquanto mergulhava e dizia que iria voltar 

para continuar a procurar mais vestígios. No final de Julho a coluna 

Cacau Menezes, assinada por Marcos Espíndola dá dois pequenos 

destaques sobre a ONG PAS com os títulos de “Relíquias” e 

“Descoberta”.  

Em 30 de agosto de 2004 em outra notícia sobre o trabalho da 

ONG PAS diz que 

 

O objetivo do projeto é montar um museu com as 

relíquias, mas ainda não há definição de quando e 

onde será construído – o governo do Estado apoia 

a ideia por considerar que o museu “ impulsionará 

o turismo”. 

 

 Com essa verba é que o projeto começa a montar o Museu do Naufrágio 

dentro de contêineres ao lado de uma marina que fica em frente ao local 

onde está o sítio, de forma improvisada esses contêineres receberam 

diversas visitas (principalmente escolares).   A estrutura começou a 

enferrujar e em 2009 sendo abandonado e seu acervo movido para o 

interior de um dos galpões da marina onde o projeto está instalado. Essa 
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notícia também conta com um pequeno mapa da ilha mostrando onde 

fica a praia, tal qual faz o Caderno de Verão. 

 

Em novembro uma notícia de destaque (Pagina Quatro) volta com 

o discurso de riqueza submersa com o subtítulo “De Bombinhas a 

Penha, 26 embarcações naufragadas em águas rasas encerram histórias e 

inspiram projetos turísticos” e começa como um panfleto de venda de 

pacote turístico 

 

“Quem, quando criança, nunca pensou em 

descer ao fundo do mar e descobrir um tesouro 

perdido, deixado para trás por algum pirata 

durante um naufrágio? 

Pois Na Costa Catarinense há quase 30 

embarcações que vieram a pique depois de 

avariadas, principalmente em decorrência do mau 

tempo. As praias de águas límpidas e calmas de 

Bombinhas, por exemplo, escondem histórias e 

lendas.” 

 

A notícia diz que o acesso aos naufrágios de bombinhas por 

exemplo são dificultados por leis impostas por órgãos ambientais e por 

razões climáticas. Em uma caixa intitulada “Mergulhador ajuda a 

preservar” entrevista um pós-graduado em instrução de mergulho e diz 

que o mergulhador “também concorda que o turismo e arqueologia 

podem caminhar lado a lado” mas o mergulhador ressalta a importância 

de deixar os objetos no fundo do mar pois assim os turistas vão ter a 

possibilidade de explorar um turismo incomum. As leis impostas por 

órgãos ambientais que impedem a visitação se devem a exploração 

desenfreada do mergulho profissional/turístico na região do cargueiro 
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Lili que naufragou com uma carga de remédios que havia sido quase 

totalmente saqueado supostamente por mergulhadores amadores. 

Em agosto de 2006 a arqueologia volta a aparecer no jornal com a 

retirada, pela equipe da ONG PAS, de um leme com cerca de 600 quilos 

e 300 anos de idade do sítio da praia dos Ingleses. A notícia atualiza os 

leitores sobre o tema.  

Em dezembro outra notícia semelhante a dos canhões que havia 

sido publicada em 1998. Ao fazer uma desobstrução do canal que liga o 

mar a Lagoa de Conceição duas rochas com aproximadamente seis 

toneladas foram postas na superfície e nelas haviam diversas oficinas 

líticas. Segundo o Secretário de Obras da Capital as rochas devem ter 

sido ocultadas em 1982 por outra obra da prefeitura e agora as duas 

pedras seriam então “mais uma atração turística.”. 

Em 2008 encerro a leitura dos jornais com a última notícia sobre 

o assunto. Essa última notícia toma quatro páginas e a capa do jornal e 

faz um relato sobre os projetos de arqueologia que correm o risco de 

parar por falta de financiamento e patrocínio. O título é “Tesouros 

Submersos – Trabalho Frustrado”.  Novamente os projetos são 

decorados com diversos termos que implicam o reforço do mito sobre a 

arqueologia subaquática como o mito do alto investimento e de tesouros, 

relíquias, batalhas e piratas que tornam o naufrágio uma atração 

misteriosa para a ilha. Uma das páginas tem ocupando sua metade uma 

imagem de um imponente barco a velas navegando sobre irredutíveis 

ondas. O mar pode ter seus mistérios, mas o mar de Florianópolis tem 

muito mais. Aponta também mistérios ainda não solucionados na época 

(como o caso do submarino alemão U-513, localizado pelo Instituto Kat 

Schümann no final de 2011) e que ainda há muitos outros naufrágios a 
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se explorar. O problema é a verba. A Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) diz que os novos 

projetos encaminhados pelas ONGs iriam ser analisados e que no futuro 

receberiam verba novamente. 

Aqui fala também que um sino encontrado pela ONG PAS, que se 

comercializado valeria 1,2 milhão. O valor financeiro de uma peça 

colocado aqui é muito estranho. Eu visitei o o museu do PAS em abril de 

2012. Fui guiado pelo atual responsável do projeto o sr. Narbal. O 

museu não está aberto todos os dias, mas atemde a visitas agendadas. Há 

diversas relíquias no museu como pedras preciosas, que também 

possuem valor comercial. Quando você vê um rubi, ou algo que lhe 

dizem ser um rubi você pressupõe que tenha algum valor comercial é 

claro, mas só a análise de um joalheiro especializado é que vai poder te 

dar um valor aproximado. Quem terá analisado esse sino? Seria um 

lobby da pirataria internacional ou apenas para chamar atenção do leitor, 

de forma imprudente, para o assunto e quem sabe fazê-lo visitar o 

museu do naufrágio? 

 

4 ARQUEOLOGIA E TURISMO 

4.1 E O QUE O TURISMO TEM HAVER COM ARQUEOLOGIA?  

 

Florianópolis se apresenta formalmente como capital turística. No 

site da prefeitura, quando acessamos a área “Cidade”, que está no topo 

do site, se é direcionado diretamente para uma área da Secretaria de 

Turismo do município onde o cabeçalho diz “Turismo, Cultura e 

Esporte”, os três tópicos escolhidos para representar a cidade certamente 

não estão em ordem alfabética. Quando se fala de Cultura e Esporte, no 
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fim, em Florianópolis, estamos falando novamente de turismo. Eventos 

esportivos como a etapa nacional do triatlo “IronMan”
95

 assim como 

culturais como o Carnaval e o “Réveillon das Luzes” possuem forte 

apelo turísticos. 

A preservação do patrimônio histórico em Florianópolis também 

vem de encontro ao turismo, como os roteiros que incluem Fortalezas, 

reforma de prédios tombados pelo patrimônio histórico ao redor da 

Praça XV no centro da cidade e que reafirma a história colonial, a eterna 

reforma da ponte Hercílio Luz e até mesmo a ocorrência de Sambaquis, 

inscrições rupestres e oficinas líticas nos costões da maioria das praias. 

O recém-inaugurado portal de turismo da prefeitura municipal de 

Florianópolis na internet, Vivendo Floripa 

(http://www.vivendofloripa.org.br/), coloca como pontos turísticos as 

inscrições rupestres da praia do Santinho e Ilha do Campeche e informa 

ao turista que nossa região possui 65 sítios arqueológicos. 

Vivendo Floripa é um nome sugestivo para um portal de turismo. 

A “experiência” que se propõe é que o turista viva a ilha e não que 

aproveite, que os dias de férias são como o dia a dia de um morador (o 

foco do turismo tem como foco a parte insular do município). É claro 

que a maioria dos eventos propostos não tem como objetivo o público 

local, mas isso é um detalhe. 

A arqueologia como ferramenta para o nosso turismo/propaganda 

é bem vinda pela prefeitura do município e pelo governo estadual. O 

maior fiador das pesquisas de arqueologia subaquática na região é o 

próprio governo do Estado através da FAPESC.  Os projetos de 
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arqueologia subaquática provavelmente não foram feitos exclusivamente 

com interesse no turismo, mas por fim usam dessa ferramenta também 

para legitimar a importância de sua execução. Independente da 

motivação dos projetos ou da presença ou não de arqueólogos 

mergulhadores os projetos são encarados como uma forma de atrair 

turismo e estão autorizados por lei. 

Houve diversas explorações arqueológicas que se deram somente 

para fins turísticos e de reforço ideológico sem uma real preocupação 

arqueológica, pois, como já dito anteriormente, o que é ou não digno de 

ser preservado ou observado é escolhido e não ocorre ao acaso. Na 

década de 1930, na Itália, o Estado fascista queria logo provar sua teoria 

que os italianos eram descendentes diretos dos grandes romanos do 

passado. Isso impôs um ritmo desenfreado a escavações encontrar 

vestígios, através do desenterramento, onde se utilizavam picaretas e 

explosivos para revelar e expor ao público as construções enterradas 

pelo tempo o mais rápido possível. Hoje, diversas escavações que se 

valeram do desenterramento, são pontos turísticos famosos 

internacionalmente que fazem parte de roteiros de turismo arqueológico 

como Grécia, Itália e países do Oriente médio.
96

 Aqui o incentivo ao 

turismo consiste em incentivo econômico, voltado para poucos que 

lucram com a atividade e com o reforço a especulação imobiliária. 

Como a preocupação é com a atividade econômica a ciência 

arqueológica, que é uma ciência social, é posta de lado. 

O incentivo muito marcado pelo Livro Amarelo seria a 

possibilidade de vender artefatos, coisa que um arqueólogo ético jamais 

faria, para custear os gastos, sustentados sobre o mito do alto 
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investimento nos trabalhos. Mas acredito que em Florianópolis o 

incentivo aos projetos toma caminho do turismo. Em primeiro lugar 

como nem a lei nem a normativa da Marinha exigem a presença de 

arqueólogos mergulhadores (que até o momento, por falta desse 

incentivo a formação são poucos profissionais) nos trabalhos de 

pesquisa e resgate de bens submersos deu a brecha para mergulhadores 

amadores ou profissionais a encaminhar e executar projetos. Esses 

projetos buscam financiamento no governo do Estado e em 

universidades particulares, que buscam um campo de estágio para seus 

alunos (notadamente cursos de oceanografia) e também vincular seu 

nome em projetos científicos e turísticos o que tornaria um sucesso 

quase automático. 

Notícias sobre arqueologia subaquática no DC se expõe a 

valorização do exótico, como comumente a mídia apresenta a 

arqueologia sendo uma “atividade exótica, amadora e aventureira, 

sinônimo de exploração de tesouros e naufrágios” 
97. Essa visão do 

 

(...) “estigma universal da caça ao tesouro”, que 

ainda está presente em muitas notícias que 

envolvem o patrimônio cultural subaquático e 

principalmente, os sítios de naufrágios, foi —e 

ainda representa, em muitos países—, sem dúvida 

um grande obstáculo, com efeitos bastante 

negativos para a Arqueologia Náutica e 

Subaquática e, conseqüentemente, à proteção 

desse patrimônio.
98
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O mergulho vem como mais um atrativo turístico e ainda é 

temperado com toques de aventura pelas notícias sobre os achados 

submersos. Lembre-se que a maioria dos projetos da região de 

Florianópolis começou a partir de um mergulho para apreciar a 

paisagem ou para pesca submarina e a aventura tornou-se pesquisa 

cientifica. Relaciona-se a pratica do mergulho a uma roleta russa da 

aventura, tal quais os livros de ficção prometiam, só que no mundo real. 

O mergulhando se está sendo um Indiana Jones, o arqueólogo 

aventureiro dos filmes de aventura, de pé de pato. Por fim essas 

“atrações” turísticas da ilha alimentam a especulação imobiliária que 

vende um conto de fadas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A exploração do turismo no mundo assim como o turismo como 

ferramenta da especulação imobiliária são assuntos que estão longe do 

esgotamento. 

Há o interesse de alguns grupos que o patrimônio submerso, que 

é invisível para nós na superfície, permaneça esquecido para que possa 

virar uma fonte de exploração de riquezas desconsiderando o valor 

histórico que está envolvido. Um jornal que não se preocupa com o 

destino ou como se dão as pesquisas acaba sendo para os projetos mais 

uma ferramenta que legitima trabalhos ditos arqueológicos feitos de 

qualquer maneira ou como um “garimpo de relíquias”.  Por fim o DC se 

preocupa em como posicionar a arqueologia ao seu lado, e mantê-la 

estampada nos jornais, para atrair mais holofotes para o projeto 

estimulando universidades e patrocinadores a investir nessa área e então 

utilizar a arqueologia como apoio ao turismo especulador. Isso também 

reforça as explorações apenas como uso da técnica de escavação da 

arqueologia e não da sua interpretação científica dos achados e da 

prospecção. O DC coloca a arqueologia subaquática como um chamariz 

para o turismo e um artigo de consumo editorial de caráter erudito. Esse 

panorama da mídia não é somente regional. O oligopólio da mídia no 

mundo faz com que muitos veículos deem a impressão que há diversas 

opiniões iguais quando são somente a mesma opinião.  

O fato da exploração arqueológica ser financiada pelo governo e 

feita dentro das leis ainda assim não impede que artefatos sejam 

vendidos se a fiscalização não é feita tal qual se espera. As pesquisas 

arqueológicas em Florianópolis estão amparadas pela lei, e estar 
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amparado pela lei não significa que a lei está contemplando a 

comunidade arqueológica ou que se esteja desenvolvendo um trabalho 

sério. O debate internacional sobre arqueologia subaquática já aponta 

erros cometidos em outros países e que o Brasil insiste em cometer. Os 

arqueólogos mergulhadores brasileiros também reiteram o alerta da 

baixa qualidade das explorações arqueológicas embaixo d'água 

 

A falta de informações sobre os trabalhos 

realizados, como, por exemplo, publicações de 

conteúdo, é outro fator preocupante. Para a ciência 

arqueológica, toda intervenção sobre o Patrimônio 

Cultural tem que produzir resultados publicáveis 

como um retorno para a sociedade, pois os sítios 

arqueológicos são bens públicos, e escavá-los é o 

mesmo que destruí-los. Mas, infelizmente, sobre a 

história dos caçadores de tesouros que escavaram 

diversos sítios no mundo, só restam como 

memória (quando restam), publicidade em artigos 

de revistas ilustradas e matérias superficiais e 

deturpadas veiculadas em jornais despreparados 

para absorver tais informações, livros de 

entretenimento e de divulgação, duvidosos quanto 

à qualidade científica.”
99

 

 

No Brasil nos últimos anos houveram diversas explorações de 

sítios submersos de projetos financiados pelo Estado partindo de 

universidades
100

. No caso de Florianópolis os projetos privados também 

foram financiados pelo Estado, que não tinha a intenção de patrocinar 

ciência é claro. Inclusive o único projeto que partiu de um grupo da 

universidade em Florianópolis foi o primeiro a parar por falta de verba.  

Liberar a exploração para a iniciativa privada, dar possibilidade de 

recompensa financeira com a venda dos achados e ainda patrocinar 
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projetos privados em detrimento a arqueologia científica é ir contra a 

corrente internacional de proteção ao patrimônio submerso. Esse 

financiamento da FAPESC demonstra que a venda de artefatos como 

forma de incentivo e auxilio para financiar a exploração não é 

necessária. A legislação precisa ser alterada para evitar que o patrimônio 

submerso Brasileiro continue a ser saqueado. A carta ICOMOS, como a 

UNESCO e o Livro Amarelo atentam para a situação assim como a 

Sociedade Brasileira de Arqueologia continua na luta para que esse 

panorama se altere e permita o incentivo a projetos que se adequem a 

um padrão de qualidade que respeite os tratados internacionais de 

arqueologia subaquática se desenvolvam em todo país. Para que o 

patrimônio cultural seja de apreciação pública e não um artigo de 

decoração ou coleção privado. 

Portugal viveu intensos problemas com saques em seus sítios 

submersos, porém a comunidade arqueológica reverteu o quadro. Em 

1995 foi lançado um livro que sobre o título de “Arqueologia ou Caça 

ao Tesouro?”, que influenciou quase de imediato a legislação portuguesa 

em prol da Arqueologia Subaquática científica e da proteção do 

patrimônio cultural
101

. Através da pressão de grupos ligados a 

preservação do patrimônio finalmente Portugal se viu livre da 

exploração desordenada e predadora de seus sítios submersos por 

empresas que empreendiam a caça ao tesouro. Em 1996 o Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em seu encontro em 

Sofia, Bulgária, cria a Carta Internacional do ICOMOS Sobre Proteção e 
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Gestão do Patrimônio Cultural Subaquático
102

. Trata-se de um 

documento que coloca o patrimônio submerso, de qualquer lugar do 

mundo, como sendo responsabilidade internacional. Essa foi mais uma 

barreira para a caça ao tesouro internacional que passaram então a se 

instalar em países com leis ambíguas, ou sem leis, que permitiam a 

exploração de sítios sem os devidos cuidados ou sem a intromissão de 

arqueólogos mergulhadores. Há sim como mudar o rumo das 

explorações arqueológicas no Brasil. Alterar a legislação não fará essa 

mudança sozinha, há que conscientizar a população que é importante 

que esses sítios sejam preservados e não escavados em busca de 

supostas riquezas. A educação patrimonial é uma maneira de incluir as 

pessoas como sujeitos da história e desconstruir a história como apenas 

os “grandes feitos” de “grandes personalidades”. 

A educação patrimonial um caminho a ser seguido para que se 

evite que, no desconhecimento de sua existência e sem a capacidade de 

questionar o tema, as páginas dos jornais sejam as únicas formas de se 

apresentar alguma informação sobre o tema. 

O dano causado pela arqueologia privada, pela mídia e pelo 

turismo propaganda não são recuperáveis ou reversíveis. Porém há de se 

prevenir um possível dano no futuro se for disseminado o conhecimento 

que é tirado de cena por esses grupos para que permaneça somente uma 

versão dos fatos. Há uma pluralidade de pontos de vista ser explorado 

sobre esses temas e que não interessam certamente a grupos que mantém 

o status quo e temem que a democratização do conhecimento venha a 

destruir suas monolíticas situações.  
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