
LANÇAMENTO DE LIVRO 

 

O livro “Lugares: Patrimônio, Memória e Paisagens”, publicado pela Editora da UFSC conta 

com a organização dos professores Lauro César Figueiredo, Geógrafo do Departamento de 

Geografia da UFSM e pesquisador do Núcleo de Estudos de História, Cultura e Desenho da 

Cidade – CIDADHIS e Margareth de Castro Afeche Pimenta, Arquiteta e Urbanista do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e 

pesquisadora do Núcleo de Estudos de História, Cultura e Desenho da Cidade – CIDADHIS. A 

obra foi lançada nesta quarta-feira, 10 de Dezembro, no campus sede da UFSM, prédio 17, 

sala 1432.B, ás 15:00hs. 

Lugares: Patrimônio, Memória e Paisagens, reune importantes pesquisadores da área, 

aprofunda questões que conformam a problemática dos lugares como patrimônio e se apóia 

em exemplos extraídos de diversos lugares: em Portugal (Batista et Matos); Belo Horizonte 

(Castriota et de Sousa). No Rio Grande do Sul, os autores se dedicam a Pelotas e Rio Grande 

(Martins e Britto), às zonas de despovoamento rural (De David) e à cidade de Santa Maria 

(Figueiredo). Em Santa Catarina, a diferenciação das paisagens reflete a história da imigração, 

como assinala Luís Pimenta. Bernardo Bielschowsky e Margareth Pimenta retraçam a história 

dos colonos alemães que fazem, de Blumenau, um centro industrial, antes que o turismo se 

sobreponha no decorrer dos últimos trinta anos. É à mesma virada turística que se dedica 

Margareth Pimenta nos centros urbanos do litoral. Ainda em Florianópolis, Arlis Peres destaca 

a fragilidade do poder municipal, incapaz de resistir às pressões dos especuladores fundiários, 

o que desfigura as operações de preservação. Adriano Figueiró toma seus exemplos do Peru. 

A reflexão de Maria Angélica da Silva se apóia em estudos realizados no Nordeste. Lugares: 

patrimônio, memória e paisagens se reduziria a um inventário de ações realizadas em tal ou tal 

região para proteger a paisagem? De forma alguma! É uma reflexão que une lugar e paisagem, 

paisagem e memória, e memória e patrimônio. Uma excelente oportunidade para conferir o que 

de mais relevante os estudiosos do campo têm debatido na atualidade. 



 


