
O CENTRO forma-se no cruzamento do antigo caminho que vinha da serra com o caminho junto ao mar, 
que ligava os balneários. O caminho da serra, perpendicular a rua principal dos trechos, hoje liga o centro 
à atual BR-101 (futura rodovia metropolitana), e na intervenção ocupa o signifi cado simbólico de ligação 
que cruza o centro histórico, ligando o céu e o mar, o sagrado e o profano.
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Igreja Matriz de São José

Centro Paroquial

Fundação Cultural

Biblioteca

Casa de Câmara e Cadeia

Teatro Adolpho Mello

Igreja do Bonfim

Sociedade Musical

Centro Cultural - Nação Brasil

Museu do Cinema

Antigo Cine York

Museu Histórico

Museu de Arte

Mercado Municipal

Escola Profissional Prof. Cândido Damásio

Grupo Escolar Francisco Tolentino

Instituto São José

Casa de Cultura de São José18
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Praça Hercílio Luz

Praça Sociedade Musical

Ângulo de Proteção da Paisagem da Igreja do Bonfim

Praça Arnoldo de Souza

Campo do Ipiranga

Trapiche

Jardim do Museu

Jardim da Galeria

Jardim da Escola

ESPAÇOS PÚBLICOS
10 Largo do Teatro

Parque do Beco da Carioca11

Áreas Verdes / Livres

Edifícios Relevantes

Novas Propostas

Cimento

Petit-Pavé

Asfalto

Pista Elevada

Pedra Sabão

Seixos

Deck de Madeira

Ônibus - Turístico

Ônibus - Transporte Público

Táxi

Estacionamento

Quiosque Mirantes

CENTRO CULTURAL DE SÃO JOSÉ
um centro cultural expandido
 
O centro antigo de São José é um importante espaço cultural na cidade. A zona possui diversos equipa-

mentos culturais municipais como o Museu Histórico, a Fundação de Cultura, a Biblioteca Municipal, a Escola 
Prof. Cândido Amaro Damásio, além da futura aquisição do Casarão Moreira, que deve funcionar como Casa 
de Cultura de São José. 
A partir dessa potência real, propomos o centro histórico de São José como um centro cultural expandido. 

Não o centro cultural como uma única edifi cação agregadora de várias funções, mas como percurso criado 
entre edifi cações existentes no centro antigo, compreendendo também os espaços públicos, a paisagem ur-
bana, e as edifi cações e empreendimentos privados que estejam entre eles. 
A presença de organizações não governamentais e privadas ajuda a conformar essas características, o Mu-

seu do Cinema de Gilberto Gerlach, o Centro Cultural Nação Brasil e a Sociedade Musical. 
Buscando elaborar essa vocação existente no centro, trabalhamos dois eixos, tentando equilibrar a con-

servação do que é histórico, com a apropriação daquele contexto pela sociedade contemporânea através de 
doses equilibradas de transformação em pontos específi cos.

CONSERVAR E CONTAR
 
O sentido da preservação do patrimônio histórico está em seu potencial de, sendo presença material do 

passado, ser capaz de transmitir a história para as novas gerações. No entanto, isto se realiza apenas se as 
edifi cações estão associadas a um contexto que lhes dá sentido. A história surge a partir das relações entre 
edifi cações, e destas com a topografi a e o traçado. 
Em nossa proposta tentamos criar ordem entre os vazios que associam as edifi cações. Ao ligar essas edifi -

cações através de percursos com predominância dos pedestres, buscar uma organização de cores que evi-
dencia estilos e épocas, e privilegiando alguns eixos visuais que são capazes de contar a história, buscamos 
que essa leitura seja intuitiva para o visitante, com os totens informativos funcionando apenas como comple-
mento. A ideia é possibilitar percursos que associam essas edifi cações e possibilitem a descoberta da cidade 
histórica e suas camadas de signifi cados pelo próprio visitante, através de percursos propostos, da deriva ou 
da interpretação lúdica que oferece o mapa.

TRANSFORMAR E CONVIDAR
 
Conservar não é o bastante para que o patrimônio histórico seja algo signifi cativo para a sociedade contem-

porânea. É necessário reinventar os usos e apropriações do patrimônio histórico, dosando a conservação com 
a transformação. Somando-se aos equipamentos culturais existentes na região, para estimular novos usos, 
produções culturais e apropriação do espaço, propomos novos elementos.
 A compreensão sobre a história é fundamental, e para que apenas o importante esteja evidente, é necessário 

retirar algumas edifi cações, esta proposta busca dar ordem e beleza ao centro, reforçando a presença do 
casario histórico e aumentando os espaços públicos de lazer.
 Assim, sugerimos a retirada da Câmara de Vereadores, o edifício dá costas ao mar e rompe com o conjunto 

histórico e a memória urbana local, uma vez que os centros históricos de colonização portuguesa possuem 
uma forte relação com o mar. Propomos que a Câmara seja transferida para uma esplanada no aterro, próxi-
ma à prefeitura, formando o Centro Cívico de São José.
 A área onde hoje funciona a Escola Profi ssional Prof. Cândido Amaro Damásio foi pensada como uma praça 

de recepção ao Centro Histórico. Ali seria o local para embarque e desembarque para ônibus de turismo e 
também haveria um monumento lembrando as quatro primeiras freguesias catarinenses, São José entre elas, 
com a data de 1751.  A Escola Profi ssional Prof. Cândido Amaro Damásio, que tem importante função cultural, 
passaria para os arredores da Praça Hercílio Luz, na edifi cação histórica térrea de esquina, onde funcionava o 
NEI – Núcleo de Educação Infantil, hoje sem função.
 Entre as novas funções aparece o Museu de Arte da São José, pensado para ocupar o edifício, com algumas 

adaptações e anexos, onde hoje é o Centro de Saúde. Assim o centro deixa de ser a lembrança de um passado 
e assume a capacidade de imaginar o futuro.
 De frente para o mar, fi caria o Novo Mercado Municipal de São José, trazendo novamente a função com-

ercial, importante nos núcleos históricos fundadores, hoje ausente em São José. Seria um mercado contem-
porâneo, com feiras e restaurantes, espaços para apresentações voltadas para a praça a para o seu pátio 
interno, correios, caixas eletrônicos e lotérica, estimulando o uso do centro e potencializando a relação com 
a borda d’água.

Dir. fot. Klaus Klinger, 1945. Praça Hercílio Luz e Campo de Futebol do Ipiranga F.C. Esq. Panorama Praça 
Hercílio Luz, c.1935 [fonte: São José da Terra Firme / Gilberto Gerlach, Osni Machado, Pesquisa e Organ-
ização. - São José: Clbue de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2007. p 275/293]
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