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👍 Pode sim, Mão-pelada! 

😊 a ideia era cada um fazer uma breve apresentação sobre si, mas 
acho que Mão-pelada já apresentou a todos 😊😂😂.
Então concordo com a Dona Coruja: Vamos direto para a história!    

Olá pessoal! Conforme já havíamos combinado, nosso amigo Mão-pelada

criou este grupo para escrevermos juntos um livro sobre a história de 
Balneário Camboriú. A maioria de nós já nos conhecemos, porém, como vamos 
trabalhar de forma virtual, a ideia é que o Gustavo, que faz toda a arte gráfica, 
pegue as informações diretamente aqui do grupo para lançar no livro.

Neste momento seria legal fazermos uma breve apresentação para que as 
crianças que já estão aqui lendo, possam nos conhecer.

Oi! Minha nossa, Mão-pelada! Acho que já tá bom de 
apresentações... Podemos começar a contar a história da cidade?

Ótimo! Eu começo então. Pode ser?

Olá amigos! Eu sou o Mão-pelada e vivo no Parque Ecológico 
Raimundo Malta, aqui em Balneário Camboriú. Sempre ouvi as crianças 
passarem para lá e para cá pelas trilhas do parque contando histórias e falando 
sobre a cidade. Neste meio tempo, eu e o Fábio, que já trabalhou aqui no Programa 
Terra Limpa, viramos amigos e ele me convidou para vir contar um pouco do que 
sei sobre a cidade. 

Meus pais, avós, bisavós... todos nasceram por aqui e me contaram tintim 
por tintim desde o começo. 

Como eu tenho muitos amigos por aqui, resolvi convidar a Dona Coruja, o Sr. 
Ipê e o meu amiguinho Caranguejo para me ajudarem nessa aventura... E o Fábio 
convidou a Mariana e a Rubia, aliás, ele me contou que quem deu a ideia de fazer 
este livro foi a Rubia, quando eles trabalharam juntos no projeto Histórias a Bordo, 
um projeto lindo de leitura e contação de histórias que circula pelas escolas e 
núcleos do nosso Município. 

Antes de começar, vou contar um segredo... algumas coisinhas nós aqui da 
floresta não sabíamos, como datas e números, mas a Mariana, que é historiadora, 
nos ajudou de montão!
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👍👍👍

Como o Mão-pelada disse, nossos ancestrais viveram aqui desde muiiito 
tempo atrás, e eles me contaram que mais ou menos há quatro mil anos, 

chegaram os primeiros habitantes por aqui. Hoje as pessoas os chamam de 
homens do Sambaqui.

Nossa, Dona Coruja! Tão feliz em saber que conheces um pouco da história 
deles, pois a maior parte desses milhares de anos ainda é um mistério para 
os historiadores, arqueólogos, antropólogos e pesquisadores em geral. 

Eu pesquisei uma foto, lá do Arquivo Histórico Municipal 
de Balneário Camboriú para mostrar a vocês. Querem ver?

Bom dia! Concordo!

Eu também!

Vamos lá...

Olá pessoal! Vamos para história então.

Eu sei um pouquinho Mariana, o que meus pais me 
contaram e também o que eles ouviram de meus 

avós, que ouviram dos bisavós e assim por diante...🍃🍃🍃

É mesmo Sr. Ipê e isso foi comprovado com os 165 
sepultamentos encontrados no sítio arqueológico escavado 

pelo Padre João Alfredo Rohr e sua equipe na década de 1970, na 
praia de Laranjeiras. 

Também sei um pouco disso, mas uma coisa que posso afirmar com 
certeza... É que quando os primeiros homens brancos e de origem 
portuguesa chegaram aqui, estas terras já eram habitadas. Então, não foram 
descobertas, somente colonizadas. 
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😆😅
😄

😄😂 😂🤣 🤣

Figura 1. Ossada 
encontrada no 
sítio arqueológico 
na praia de 
Laranjeiras, em 
1977. Fonte: 
Arquivo Histórico 
Municipal de 
Balneário 
Camboriú.

Combinado

Não é assustadora, Mão-pelada! É sim um grande e misterioso 
tesouro. Aliás, além da foto, os sambaquis estão guardados e 
preservados lá no museu do Complexo Ambiental Cyro Gevaerd. 
Seria bem interessante irmos lá conhecer uma hora dessas.

Com certeza, Rubia!

😱 Minha nossa!!! Essa foto é assustadora.

Ótima ideia! Eu já conheço, mas topo irmos todos juntos um dia.

Voltando para a história da cidade, também há indícios de Tupi-Guaranis, 
Carijós e Kaingang na região, pois tiveram uma presença marcante em 

todo o Vale do Itajaí, além dos Xokleng no Alto Vale.
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Combinado

Estamos aprendendo, Dona Coruja! Devagar, mas estamos evoluindo...

Usamos o verbo “ter” no passado, pois as populações indígenas 
foram praticamente dizimadas a partir do século XIX. Isso aconteceu por 
causa dos conflitos com os europeus que para cá migraram e invadiram suas terras, 
pelas políticas de branqueamento impostas pelo Estado e pelas doenças que os 
homens brancos trouxeram. 

Apesar da invisibilidade, essas populações ainda existem, resistem e lutam 
pela sobrevivência.

Faz parte, Mão-pelada! Aqui, como em todo o lugar, 
aconteceram coisas que hoje até os próprios humanos se 
envergonham. Mas aconteceram e agora é importante conhecer 
esta história para escrever um futuro cada vez melhor.

Eu os vi por aqui. Não sei de qual comunidade eram, mas sei 
que os indígenas viviam em grande harmonia com a natureza.

Ah, meu amigo Mão-pelada... eu já tenho mais de cem anos, 
vi muita coisa acontecer, coisas boas e não tão boas.

O senhor os viu? Como assim?

Nossa, deve ser incrível ter passado por tudo isso.

😥 essa história tá ficando pesada.

Realmente esta é uma parte que não entendo dos humanos... Por que não 
aprendem logo a viver em harmonia? O mundo é tão grande, tem espaço e 

recursos para todos. Só saberem compartilhar e respeitar uns aos outros.

Quanta sabedoria em suas palavras, meu amigo Caranguejo.
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No livro, Dell’Antonio, disse que há diversas interpretações para essa 
denominação, como rio que camba, em alusão ao rio. Ou seio grande em 
cima do morro, em alusão ao formato dos morros que cercam a região. Nas 
palavras do autor: 

“Camboriú é termo indígena e significa rio com camboas, em alusão às 
tapagens que se faziam para capturar peixes nas vazantes das marés’’.i

Compreendo vocês e  daqui a pouco vamos falar da escravidão, que com 
certeza é uma dessas histórias que são uma triste marca na humanidade. 
Mas queria voltar a falar agora dos indígenas. Vocês sabiam que a presença dessas 
populações na região é tão marcante, que começa pelo nome da cidade e também 
os das cidades vizinhas (Itapema e Itajaí)? Todas com origem indígena!

Entendi. Então vocês vão explicar por que Balneário Camboriú se 
chama Balneário Camboriú e não Balneário dos Mãos-peladas?

O que é topônimo? 

Hora, da minha cabeça! Acho que seria um nome bem legal!

Eu li no livro “Nomes Indígenas dos Municípios Catarinenses: significados 
e origem” escrito por Lino João Dell’Antonio, sobre os topônimos daqui. 

Topônimo é a origem do nome geográfico próprio de uma região, 
cidade, vila, povoação, lugar, rio, logradouro público etc.

😂😁“Balneário dos Mãos-peladas” de onde você tirou essa ideia?

😊😁 Eu iria chamar de Balneário das Corujas. Mas agora 
voltando ao assunto. Por que se chama Camboriú afinal?

nomes eram: José Ignácio Borges, Balthazar Pinto Corrêa, Bernardo Dias da 
Costa, Manoel Oliveira Gomes, Aurélio Coelho da Rocha, Felix José da Silva 

e Victorino José Tavares. E de acordo com o relatório do Presidente da Província, 
João José Coutinho, sobre a população da Província de Santa Catarina, em 1855, 
os dados sobre “Cambriú”, na Freguesia de Porto Bello eram os seguintes:

Se a gente prestar atenção a esses números, podemos ver que estes sete 
homens não fizeram nada sozinhos. Olhem a quantidade de mulheres brancas, que 
eram maioria, e também o número de pessoas escravizadas, fica evidente a sua 
participação no processo de desenvolvimento da sociedade local, tanto como 
força trabalhadora, quanto como agentes que contribuíram para a formação da 
cultura e identidade local.

É importante lembrar que, teoricamente, a colonização de origem europeia 
começou nas redondezas com a distribuição das sesmarias, entre 1822 e 

1823 para sete homens que passaram a habitar a área com suas famílias. Seus 
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Com certeza, Mariana. O período da escravidão é algo muito triste e que 
me deixa indignado. Então, o mínimo que se deve fazer é reconhecer a 
importância histórica dos que foram escravizados e na atualidade extinguir 
todos os preconceitos e fazer o máximo para dar oportunidades a todos.

Gente, com certeza tudo isso é muito importante. E as 
crianças que estão lendo vão acabar fazendo suas próprias 
reflexões. Mas agora penso que devíamos nos organizar para 
contar a história da cidade de forma mais rápida. O que acham?

E como vai ser?

Livres Escravos Total
Brasileiros
Homens Mulheres

838 889
Homens Mulheres

11 1

Homens Mulheres

11 1 1964

Estrangeiros
Documento 1. Relatório do 
Presidente da Província 
de Santa Catarina, 1855. 
Fonte: Arquivo Público do 
Estado de Santa Catarina.

nomes eram: José Ignácio Borges, Balthazar Pinto Corrêa, Bernardo Dias da 
Costa, Manoel Oliveira Gomes, Aurélio Coelho da Rocha, Felix José da Silva 

e Victorino José Tavares. E de acordo com o relatório do Presidente da Província, 
João José Coutinho, sobre a população da Província de Santa Catarina, em 1855, 
os dados sobre “Cambriú”, na Freguesia de Porto Bello eram os seguintes:

Se a gente prestar atenção a esses números, podemos ver que estes sete 
homens não fizeram nada sozinhos. Olhem a quantidade de mulheres brancas, que 
eram maioria, e também o número de pessoas escravizadas, fica evidente a sua 
participação no processo de desenvolvimento da sociedade local, tanto como 
força trabalhadora, quanto como agentes que contribuíram para a formação da 
cultura e identidade local.

É importante lembrar que, teoricamente, a colonização de origem europeia 
começou nas redondezas com a distribuição das sesmarias, entre 1822 e 

1823 para sete homens que passaram a habitar a área com suas famílias. Seus 

Sem contar que os livros mais antigos de história, geralmente valorizam 
muito os homens e acabam “esquecendo” o quanto nós, as mulheres, 

somos essenciais em todo o processo de evolução da humanidade.

👍👍👍 Eu já tinha pensado num meio de fazermos isso. 

Lembram do livro da Mariana, que a Rubia já 
enviou para cada um de vocês?
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Fábio, as crianças não receberam este livro, mas eles podem 
acompanhar a conversa por aqui e também pesquisar na 
biblioteca da escola ou na Biblioteca Pública Municipal. Ah!, o livro 
também é e-book, dá para baixar na internet.

OK!

Perfeito. Como nós sete já lemos o livro, a ideia é trazer aqui para o 
grupo os tópicos mais importantes para contarmos a história da cidade. 

Para ficar ainda mais fácil, podemos seguir a mesma sequência do 
livro da Mariana, cada um de nós posta um destes tópicos, e claro, 

quando sentirmos vontade, paramos para conversar sobre. Pode ser?

Bem lembrado Rubia. O livro se chama “Do Arraial do 
Bom Sucesso a Balneário Camboriú” e foi publicado 

em 2016 pela Fundação Cultural de Balneário Camboriú. 

Eu já recebi!

Eu também!

👍

Gostei da ideia.

Nós que agradecemos, Mariana.

😊 Obrigado Fábio e Rubia por trazerem o livro que escrevi.

Gratidão Mariana, seu livro está sendo essencial neste processo. Também 
já separamos algumas imagens que aparecem nele, para irmos postando.

Obrigado! Perfeito, seguimos com as postagens dos tópicos então.
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Documento 2. Lei Provincial 292 de 1848/9. Fonte: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina.

Nem fala, eu adoro e passo horas pesquisando. Por isso no livro coloquei 
as imagens e de onde vieram, assim todos podem pesquisar também. 

Acho tão bacana poder ver estes documentos e fotos antigas.

👍 Eu começo! Ao longo do século XIX, o Arraial do Bonsucesso, como era 
chamado, cresceu e virou uma Freguesia, em 26 de abril de 1849, conforme 

mostra o documento 2. Décadas depois, tornou-se o município de Camboriú no dia 
15 de janeiro de 1895.

Com certeza isso deixa tudo muito mais concreto e interessante. Agora, 
continuando a história... Por volta da década de 1920, a então Praia de 
Camboriú era um reduto de pescadores. Na praia haviam pouquíssimos moradores 
e o local mais habitado e desenvolvido era o Bairro da Barra. A agricultura era de 
subsistência e a pesca artesanal a principal matriz econômica. Por isso, em 1927, foi 
fundada a Colônia de Pescadores Z7, uma das primeiras da região que continua em 
atividade até os dias de hoje, sendo que a pesca da tainha é um marco cultural da 
cidade.

Em 1918, foi inaugurada a primeira escola do Canto da 
Praia, que depois se tornou a escola Laureano Pachecoii. 

Laureano é considerado o primeiro professor da região, 
fundador da primeira escola particular da Barra, só para meninos, 
em 1850. Em 1926, a Escola da Barra já fornecia Educação Básica 
também para meninas.iii
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A partir dos anos 1920, moradores de cidades vizinhas como Itajaí e 
Blumenau, principalmente os de origem alemã, começaram a frequentar a praia 
com muita frequência. Para atender o número de turistas, os primeiros hotéis 
começaram a ser construídos. 

Figura 2. Escola 
do Canto da Praia 
- Laureano 
Pacheco - década 
de 1950.
Fonte: Arquivo 
Histórico de 
Balneário 
Camboriú.

Inaugurado em 1928 o Strand Hotel, ou “Hotel do Jacó”, foi a primeira 
hospedaria da Praia de Camboriú. Em 1934, foi construído um novo 
empreendimento hoteleiro neste mesmo local, o Hotel Miramar, que está em 
funcionamento até hoje, porém com uma arquitetura contemporânea. 

Figura 3. Hotel do Jacó. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

Figura 4. Hotel Miramar após reforma. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.
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Depois de ver essas fotos tão lindas e diferentes, vem 
um assunto que eu não gosto nem um pouco.😥 

Eu sei meu amiguinho, mas infelizmente faz parte da nossa história 
e temos de estudar, para que nunca mais aconteça.  

Entendi, meu querido! São realmente páginas 
tristes da história da humanidade. 

A Segunda Grande Guerra aconteceu de 1939 a 1945. Em 1942, 
o Brasil declarou guerra contra os países do eixo (Alemanha, 
Itália e Japão) e enviou tropas para lutar na Europa.

São sim, mas sei que precisamos estudá-las. “Com o advento da Segunda 
Guerra Mundial, as populações do Vale do Itajaí deixaram de frequentar a 

beira-mar e houve uma retração neste movimento de desenvolvimento urbano. É 
pontual afirmar que a Segunda Guerra Mundial marcou a história da cidade e da 
região e, por isso, o destaque a este fato é pertinente.”

Em 1934, também foi inaugurado o primeiro prédio de alvenaria da cidade, o 
Balneário Hotel, que foi demolido em 1997. Aos poucos, a rede hoteleira foi 

aumentando.

Figura 5. Balneário Hotel.
Fonte: Arquivo Histórico 
de Balneário Camboriú.

Nossa! Que assunto tão sério é esse?

Os “Impactos da Segunda Guerra na região”.
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Santa Catarina, por ter uma grande população alemã e italiana, passou a ser 
vigiada pelo governo de Getúlio Vargas, pois o medo de uma revolta no 

Estado era constante. Assim, tanto o interior quanto o litoral, principalmente no Vale 
do Itajaí, passaram a ser ocupados e monitorados pelas forças armadas.

Sábias palavras meu amiguinho. Com o fim da guerra, as famílias 
moradoras do vale do rio Itajaí voltaram a frequentar o litoral e os 

veranistas retomaram o hábito de passar o verão na Praia de Camboriú. 

Aos poucos, a         
infraestrutura local 
foi melhorando. A primeira 
farmácia foi inaugurada 
por Olávio Mafra Cardoso 
em 1952 e foi, por muito 
tempo, além das parteiras 
e benzedeiras, a única 
opção para o tratamento 
de doentes na praia.

O meu bisavô veio da Alemanha e morou aqui na cidade. Nesta 
época era proibido falar o alemão, só o português era permitido.

Em Balneário Camboriú, o Balneário Hotel e outras construções maiores e 
que não eram de madeira foram usadas como base militar durante a Guerra. 

A Colônia de Pescadores, até então em pleno funcionamento, foi obrigada a fechar 
as portas em 1943 como consequência do regime de vigilância e repressão 
ocasionado pela guerra e só retornou às suas atividades em 1963.

Essa foi uma época muito triste mesmo, não só aqui, mas no 
mundo todo. Em 1945, a guerra acabou e espero que nunca mais 
tenhamos guerras, porque o que o mundo precisa é de paz... e, para 
isso, basta olhar um para o outro com empatia, respeito e amor.

Figura 6. Olávio Mafra Cardoso e interior da Farmácia Central. 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.
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Em 1956, o Restaurante Marilus, que se tornou um dos mais famosos da 
região, abriu suas portas. E foi nas suas dependências que ocorreu a 

cerimônia de criação do município de Balneário Camboriú, em 1964.

Em 1957, Adolfo Fischer lançou o primeiro hotel considerado de luxo, 
o Hotel Fischer. Foi o primeiro de Balneário Camboriú a ter banheiro em 
todos os quartos, e essa infraestrutura era única em todo o litoral catarinense. Ao 
longo de sua história, recebeu hóspedes de importância nacional e internacional, 
como o ex-presidente da República João Goulart (1919-1976), que costumava 
frequentar o hotel, até construir sua casa de veraneio.

Klaus Fischer, filho de Adolfo Fischer, em entrevista ao Arquivo Histórico 
contou como o presidente Jango vinha veranear:

Figura 8. Vista aérea do Hotel Fischer em 1970. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

Figura 7. Restaurante 
Marilus. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal de 
Balneário Camboriú.

Ah! Ele chegava com um 

aviãozinho CESNA, fazia 

umas três ou quatro 

voltas por cima do hotel e 

já sabia que era ele. Aí ele 

descia na Vila Real, que 

aqui não tinha nada, só 

estavam abrindo 

loteamento e descia na 

rua. Nós ia de Kombi lá, 

buscava ele, o avião foi 

embora e ele descansava 

uma semana aqui 

depois...iv   
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😍😁 Já pensou que legal, chegar na praia voando como a 
Dona Coruja e ver a cidade assim como nesta foto!?

É verdade Dona Coruja, mas é que eu gosto tanto de descobrir 
as coisas, que fico empolgado e quero conversar!

Vocês perceberam que o Mão-pelada sempre para a leitura da história?

Eu acho que isso não é problema. É interessante conversarmos, fazermos 
debates e ainda mais pesquisas sobre a história. Podemos deixar isso 
como sugestão aos amiguinhos que estão nos acompanhando por aqui. 

👏 👏
👏

👍
👍

👍 👍

Eu já tinha até pensado nisso, no final do livro você vai encontrar o endereço 
de um site, assim podemos continuar a conversa e compartilhar ainda mais.

Mas vale lembrar que para tudo isso é importante pedir ajuda a 
sua família ou professores e navegar com segurança na internet.

Perfeito.

Depois sou eu que falo demais? 😉😁😂

Verdade Mão-pelada 😊 pode continuar a história.

Obrigado! Com o aumento da população cresceram também as práticas 
religiosas. Assim, no decorrer da década de 1950, quatro religiões fincaram 

raízes na cidade:  a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Espiritismo, o 
Luteranismo e o Catolicismo, que já estava presente na região desde o início da 
colonização por europeus e seus descendentes.

ideia!!!Ótima
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Figura 9. Fotografia da primeira sede do Centro Espírita Casa de Jesus. 
Fonte: www.casadejesus.org.br

Figura 10. Capela da Confissão Luterana. 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de 
Balneário Camboriú. Figura 11. Igreja Evangélica da Barra.

Fonte: Acervo de Maxsuel Linhares.
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A Igreja Católica Apostólica Romana é que tem uma presença mais antiga na 
cidade. O consenso popular afirma que a capela foi inaugurada em 1758. 
Mas, as fontes não comprovam sua existência neste período. A primeira 
documentação sobre ela aparece somente no século seguinte, na Lei Provincial de 
28 de março 1840, que autorizava sua construção. 

A capela está envolta em mitos populares e polêmicas, difundidos pela 
oralidade ao longo do tempo. Um destes mitos é que foi usado óleo de 

baleia no reboco das paredes da igreja. Essa informação que é muito divulgada e 
que faz parte do imaginário popular, não é comprovada pelo relatório da análise de 
amostra de reboco, realizada pelo Laboratório de Materiais do Ateliê de 
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Fundação Catarinense 
de Cultura.v

Outro mito que faz parte do imaginário popular é sobre a rachadura que se 
encontra no sino da capela, a qual teria acontecido por ocasião da abolição

da escravatura. Supostamente, quando os escravos souberam da assinatura da Lei 
Áurea, teriam soado o sino até ele rachar. Segundo estudos realizados, o tipo de 
rachadura corresponde a provocada por queda. O sino ficava localizado em uma 
torre exterior, e as cordas que o prendiam ficavam expostas ao sol, chuva, vento, 
raios. Por isso, pode ter se danificado e rompido, fazendo o sino cair e rachar.vi

Figura 12 . Capela de Santo Amaro, 1950.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú. 
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A Capela de Santo Amaro é tombada nos níveis municipal e estadual, sob 
os Decretos nº 1.977, de 11 de agosto de 1989, e nº 2.992, de 25 de junho de 

1998, respectivamente.

Figura 13. Igreja Matriz Santa Inês.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

“O processo de emancipação e o primeiro prefeito”. 

No final da década de 1950, a Praia de Camboriú já era mais desenvolvida que 
o município em si e os ventos separatistas sopravam com força. Em 18 de fevereiro 
de 1959, foi aprovado o projeto proposto no ano anterior pelo vereador Gilberto 
Américo Meirinho, que criou o distrito da Praia de Camboriú. O proprietário da 
farmácia Central, o senhor Olávio Mafra Cardoso, foi nomeado intendente do distrito.

Hoje existem, em Balneário Camboriú, dezenas de igrejas, 
templos, espaços e centros de diversas religiões, crenças e 

estilos de vida. O importante é saber respeitar e não ter preconceitos. 

Com o desenvolvimento da Praia de Camboriú e o aumento no número de 
católicos no local, em 1957 foi construída a Capela Santa Inês no centro da 
cidade, ligada à Paróquia do Divino Espírito Santo, de Camboriú. Em 1967, ela se 
tornou Paróquia e, em seguida, iniciaram-se as obras para a construção de uma 
nova igreja com um projeto em formato arredondado caracterizando uma tarrafa 
em queda, instrumento de pesca usado na região. O teto lembra uma rede e as 
colunas em volta lembrando os pesos de chumbo.vii
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No dia 13 de dezembro de 1968, entrou em vigor o Ato Institucional número 
5 (AI-5) na ditadura civil-militar no Brasil. Esse Ato Institucional retirava um 

monte de direitos da população, permitia a censura e a tortura. Em 19 de fevereiro 
de 1969, poucos meses após o AI-5, Higino Pio foi preso e levado junto com outros 
funcionários da Prefeitura até Florianópolis para prestar depoimento sobre um 
suposto desvio de dinheiro. O caso iniciou-se com uma denúncia de corrupção 
feita por seus opositores. Um interventor passou um ano dentro da prefeitura 
analisando os gastos, procurando por provas para comprovar esse desvio de 
conduta e não encontrou nada.

Em 1961, a Praia elegeu três dos sete vereadores de Camboriú: Aldo 
Novaes, Urbano Mafra Vieira e José Linhares. Foi Aldo Novaes quem 

apresentou o projeto de emancipação, em fevereiro de 1964. Camboriú não queria 
perder sua principal fonte econômica, vinculada aos serviços do turismo, mas 
também não queria transferir a sede do município para a praia. Após muita 
negociação e várias votações, os vereadores da Praia de Camboriú conseguiram 
mais dois votos e o projeto foi aprovado. Assim, em 20 de julho de 1964, nascia a 
nova cidade: Balneário de Camboriú.

Em 1965, Balneário de Camboriú elegeu seu primeiro prefeito, 
Higino João Pio, pelo PSD. Ele é lembrado até hoje como uma 
pessoa simples, muito carismática e enérgica. Sua morte gerou um 
trauma coletivo e deixou uma profunda cicatriz na memória da cidade. 

Figura 14. Prefeito Higino Pio no 4º aniversário da cidade. 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

Após 12 dias sem nenhuma notícia, 
sua família recebeu um comunicado 
oficial dizendo que ele teria se 
suicidado nas dependências de um 
prédio da Marinha na Capital. Foi 
um choque para os familiares e para 
a população, pois todos que o 
conheceram sabiam que Higino Pio 
jamais tiraria a própria vida. Junto 
com a dor, somou-se o medo do 
poder de repressão do regime 
militar, o que deixou uma marca 
muito forte na memória das 
pessoas. 
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“Com o relatório da Comissão da Verdade 
entregue à Nação em 2014, ficou comprovado que 

Higino Pio não se suicidou, mas foi assassinado, e que o 
regime militar forjou, de forma grosseira, o suicídio do 
então prefeito.” Eu queria fazer um comentário aqui, mas 
não sei nem o que dizer.

Compreendo meu amigo. Mais páginas 
tristes da história da humanidade.

😥 Sim Dona Coruja.

Sei que isso não conforta, mas pelo menos com a 
Comissão da Verdade a memória destas pessoas é 
respeitada e espero sinceramente que as pessoas ao lerem 
histórias como estas, lembrem-se do quão importante é prezar 
pela democracia e a liberdade.

Tão importante isso meu sábio amigo. Vamos seguir 
com a história... Com a morte do Prefeito Higino Pio, o 

Presidente da Câmara, Álvaro Silva, tomou posse por oito 
meses, até ser substituído pelo interventor federal Egon Stein. 
Em 1969, o professor Armando César Ghislandi foi eleito 
prefeito por meio do voto popular.

A cidade cresce e se desenvolve

A autonomia que a cidade de Balneário Camboriú ganhou com 
a emancipação foi posta em prática com uma série de 

melhorias que ajudaram no crescimento. Foi realizado o planejamento 
urbano da cidade definindo novas ruas e avenidas, implantado o 
sistema de abastecimento de água e esgoto, os estabelecimentos 
comerciais e restaurantes foram se multiplicando, e o turismo se 
consolidou como a marca local. Em 1964, o Hotel Marambaia foi 
inaugurado. Sua arquitetura arrojada e o cassino atraíram hóspedes 
de todo o país.
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Figura 15. Hotel Marambaia na década de 1970. 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú

O Cinerama Dellatorre abriu as portas em 1967, e foi o cinema pioneiro da 
cidade.

Figura 16. Cinerama Dellatorre
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú
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No ano seguinte, em 1968, surgiu o primeiro jornal, A Voz do Litoral. 
Loteamentos foram criados, assim como as primeiras construtoras, que 

iniciaram uma era de investimentos e mudanças em Balneário. Entre os anos 1960 e 
início de 1970, prédios começaram a ser construídos. O Edifício Eliane, em 1959, foi 
o primeiro prédio de apartamentos residenciais e se situa na Avenida Brasil nº 1090, 
em frente ao Hotel Marimar. Após este, outros foram construídos na sequência.

Havia lagoas ao longo da Praia Central. O Canal do Marambaia começava 
com a nascente localizada perto da atual Rua 2500 e terminava no Pontal 

Norte, com uma enorme lagoa. Lá, as pessoas se banhavam e a pesca era 
abundante. O mesmo ocorria com a Lagoa da Rebeca, onde hoje é a Praça 
Tamandaré, até marrecos eram criados ali. 

Com a veloz urbanização o cenário da cidade foi se 
modificando e algumas paisagens tornaram-se completamente 
diferentes. As famosas lagoas da cidade são um exemplo.

Do mesmo modo, outro elemento da paisagem que foi se modificando ao 
longo do tempo é a Ilha das Cabras. Nas primeiras fotografias percebe-se a 
pouca quantidade de vegetação, bem diferente do visual atual, com árvores 
densas e mata abundante. Dona Rosi Cardoso, viúva de Marciano Cavalheiro, o 
primeiro morador da ilha, diz que foi ele o responsável também pela mudança da 
paisagem na ilha.

Figura 17. Ilha das Cabras em 1913.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú
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Aquelas seringueiras todas ele plantou. Não tinha ali, era pelada. [...] Ele plantava 

verdura, dizia que dava bastante verdura. Plantava batata doce, aipim, dava bem ali. [...] 

Ele tinha cabra lá, galinha, pato e tudo. Cachorro também tinha.viii

A Ilha das Cabras é um dos principais cartões postais da cidade, mas poderia 
não ser, caso o município não tivesse se empenhado em preservá-la como 

um patrimônio ambiental. Nas décadas de 1970 e 1980, grupos representando 
interesses privados tentaram comprá-la e transformá-la em hotel e cassino. 

O local também foi área de disputa entre o município e a Marinha, e já teve 
um morador muito conhecido na cidade, Marciano Cavalheiro, o primeiro 
salva-vidas da praia. Ele morou na ilha por muito tempo com toda a sua família até 
ser obrigado a se mudar devido a estes embates judiciais.

Figura 19. Seu 
Marciano e 
sua criação 
de cabras na 
Ilha.
Fonte: Acervo 
de Rosi 
Cardoso.

Figura 18. Ilha das Cabras na década de 1940.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú
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Alguns dos símbolos e cartões postais da cidade foram construídos na 
década de 1970. As Avenidas Atlântica e Brasil receberam calçamento de 
lajota, a escultura do Marambaia foi inaugurada e o Bondindinho consolidou-se 
como um meio de transporte para turistas e moradores. As primeiras experiências 
para transformar o trecho da Avenida Central entre a Brasil e a Atlântica em espaço 
exclusivo para pedestres obtiveram sucesso, e logo o Calçadão da Central virou 
símbolo do comércio.

“As transformações na década de 1970”.

Figura 20. Corrida de Calhambeques.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

Em 1974, o Departamento de Turismo e Comissão Municipal de Esportes 
promoveu a primeira Corrida de Calhambeques, realizada em 29 de abril. A 

faixa de areia e a Avenida Atlântica tornavam-se pista, servindo de autódromo 
improvisado. O sucesso do evento foi tamanho que outras se seguiram, e o Clube 
do Automóvel foi criado em 1978. 

Balneário já possuía brasão e bandeira e, em 1975, foi realizado um concurso 
para a escolha do hino da cidade. Quatro anos mais tarde, no dia 20 de 
novembro de 1979, o nome do município foi alterado pela lei estadual nº 5.630, e 
o Balneário de Camboriú passou a denominar-se Balneário Camboriú. A mudança 
do nome da cidade veio com base no argumento de que a preposição DE indica 
posse e o Balneário não pertencia mais à cidade de Camboriú, ele era dono de si.
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No décimo quarto aniversário da cidade, em 1978, foi inaugurada a Sede da 
Prefeitura, localizada na Rua Dinamarca. A construção, com características 

modernistas, foi ampliada em 2007, e abriga até hoje o Poder Executivo.

Figura 21. Prédio da Prefeitura Municipal na Rua Dinamarca (22/11/1989).
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

Em 1979, foi aberta a Estrada Panorâmica 
“Costa Brava”, hoje conhecida como 
Interpraias, que dá acesso às praias da região 
Sul: Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Pinho, 
Estaleiro e Estaleirinho.

Aproveitar a praia hoje não é o mesmo que o veranear 
de antigamente. Os costumes e os comportamentos 

são ações com características culturais bem marcadas. 

Os padrões de beleza, por exemplo, passaram por grandes 
mudanças. O corpo ideal, o cabelo da moda, os traços 
considerados belos são diferentes dos de hoje em dia. Da mesma 
forma, as roupas, sapatos e trajes de banho sofrem alterações de 
tempos em tempos. 
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Figura 22. Família Lamers - 1937*

Figura 25. Revista Realeza, janeiro de 1991.

Figura 23. Ano de 1950.*

Figura 24. Ano de 1969.*

*Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú.

As fotografias, como fonte histórica, trazem para nós as provas dessas 
mudanças. 
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Na década de 1980, o crescimento da cidade continuou. O trânsito tornou-se um 
problema constante e a criação da Avenida Beira-Rio melhorou esse aspecto na 
Barra Sul, facilitando o acesso aos principais bares, restaurantes e discotecas. 

O nosso Parque foi criado em 1993 sendo chamado “Parque Ecológico 
Municipal Rio Camboriú”, porém em 2006 recebeu o nome de “Parque Natural 
Municipal Raimundo Gonçalez Malta” em homenagem a um de seus fundadores.

Foi criado o Parque Balneário Camboriú, hoje Complexo Ambiental Cyro 
Gevaerd, que passou por ampla reforma para abrigar o Centro de 
Eventos. Localizado no bairro Nova Esperança, na época havia no local um 
tobogã, parque de diversões, museu arqueológico, museu oceanográfico, 
centro de pesquisas e uma minifazenda. Os museus, hoje, permanecem, e a 
minifazenda virou um zoológico. 

A Quinta Avenida também foi aberta cortando os bairros Vila Real e 
Municípios. Novas agências bancárias se estabeleceram na cidade. A Praça 

Almirante Tamandaré foi inaugurada e o Fórum ganhou uma nova casa na Rua 
1500, na esquina com a Quarta Avenida. 

Na década de 1990, outros grandes símbolos surgiram. A Via Gastronômica 
foi inaugurada, assim como o primeiro shopping, o Camboriú Praia Shopping 

(1993), o Complexo Cristo Luz (1997) e o Parque Unipraias (1999). O Arquivo 
Histórico Municipal, guardião oficial da memória da cidade, foi criado em 1992. 

Figura 26 . Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta, 2012.
Acervo de Fábio Aurélio Castilho
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Balneário Camboriú chegou à última década do século XX com diversos 
arranha-céus e as principais avenidas já traçadas. A BR-101 já tinha seu 

traçado atual, mas o tráfego ainda era em pista simples no Morro do Boi, o que 
causava grandes congestionamentos. Em 1997, iniciaram as obras para a 
construção do túnel que solucionou o problema e duplicou a estrada na totalidade 
do trecho que corta o município.

A contribuição que a BR-101 trouxe para o desenvolvimento da cidade é 
inegável. Porém, a forma como a obra foi conduzida prejudicou de forma bem 
significativa a vida dos moradores da Comunidade Quilombola do Morro do Boi que 
habita a área há mais de 100 anos. Eles tiveram suas terras cortadas pelo traçado da 
rodovia, mas não foram consultados nem receberam qualquer indenização. As 
estruturas das casas foram abaladas pelas explosões durante a construção do túnel 
e, ainda assim, este processo ocorreu sem consulta ou ressarcimento. 

O texto “Comunidade Quilombola do Morro do Boi” conta que já se tinha 
registro em documentos desse lugar chamado Morro do Boi desde 1835.ix 

Mas a primeira fonte histórica que fala de moradores habitando o local é de 1864. 
É o inventário de João Machado Ayroso, que indica que ele possuía terras no 
Morro do Boi e duas pessoas mantidas em situação de cativeiro em um regime de 
escravidão, Joaquina e Delfino.

Joaquina e Delfino tiveram 12 filhos e foram os 
ancestrais que iniciaram a grande família que é a 
Comunidade Quilombola do Morro do Boi. A 
comunidade não se caracterizou como um quilombo 
combativo, que abrigava pessoas escravizadas em fuga. 
O local era de passagem, a princípio, para quem ia de 
Tijucas a Camboriú e, aos poucos, alguns moradores 
foram se fixando ali. 

Atualmente, a comunidade tem cerca de 80 
pessoas. Eles criaram sua associação de 

moradores em 2008, conforme solicitação do INCRA 
para reconhecimento de suas terras como 
quilombolas e já são certificados pela Fundação 
Palmares como “remanescentes de quilombo”. 
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A Associação de Moradores do Morro do Boi se transformou em uma 
entidade importante que luta pelos direitos da comunidade e proporciona 
visibilidade e valorização da cultura deste grupo.

Figura 27: Comunidade 
Quilombola do Morro do Boi 
na frente da placa de 
entrada da Comunidade, em 
2008.
Acervo de Mariana 
Schlickmann.

Balneário Camboriú no século XXI: um lugar para viver

A Balneário do século XXI é uma cidade dinâmica e cosmopolita, que se 
reinventa constantemente. O município tem procurado diversificar as 
opções para o turista, para além das praias paradisíacas. Por isso, em 2001 foi 
construído o molhe da Barra Sul e em seguida o Pontal Norte foi revitalizado, 
facilitando o acesso à praia do Canto, ou praia do Buraco.

Figura 28: Projeto "Um 
olhar sobre os Bens 
Culturais" - Foto: Brasil 
Imagens/Marcelo 
Fernandes
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Segundo a última estimativa do censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) a população de BC em 2019 era de 

142.295 habitantes, sendo o 11º município mais populoso do Estado.

Os prédios tornaram-se arranha-céus com torres cada vez mais altas, que 
desafiam a engenharia e impulsionam a construção civil. O Teatro Municipal 
Bruno Nitz foi inaugurado em 2014, dando vida à cena cultural de Balneário 
Camboriú. 

A passarela da Barra foi aberta ao público em setembro de 2016, com o 
nome de Manoel Firmino da Rocha.

Balneário Camboriú, como qualquer cidade, possui um lado controverso e 
problemas complexos de se resolver. Seu cotidiano forma um espaço 
dinâmico que se modifica as vezes rápido demais, despertando o saudosismo no 
coração dos seus moradores mais antigos. Quem vive há tempos na cidade sente, 
ao caminhar nas ruas, a velocidade dessas transformações que modificam a 
paisagem urbana num piscar de olhos.

Com o objetivo de melhorar o tráfego na cidade, o trânsito 
passou por transformações intensas nos anos 2000, com novas 

ruas, avenidas, ciclovias e alterações no sentido dos caminhos.

Figura 29: Teatro Municipal Bruno Nitz, 2020.
Acervo de Cia Ler e Viver
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Na fala dos anciões e guardiões da memória de Balneário Camboriú 
sentimos o doce sabor das recordações daquela praia tranquila e 
paradisíaca, com frutos do mar em abundância, da efervescência da temporada de 
veraneio e da sensação de segurança de um local onde todos podiam dormir sem 
trancar portas e janelas. 

Pode-se afirmar que um dos motivos do sucesso do município é sua 
característica multicultural, que abraça diversas culturas e proporciona o melhor de 
cada. Por isso, apesar da saudade de um tempo que não volta mais, o 
reconhecimento das melhorias trazidas pelo desenvolvimento é unânime. 

Balneário Camboriú possui diversas identificações, o que combina com seu 
caráter cosmopolita. Ela é a cidade dos arranha-céus e dos restaurantes 
badalados. Ao mesmo tempo, é dos pescadores, dos grupos de excursões e dos 
migrantes que vêm em busca de trabalho e de um futuro melhor. É a cidade da vida 
noturna agitada e das praias agrestes quase intocadas. Ela é tudo ao mesmo 
tempo e, acima de tudo, é multicultural. É o berço da ancestralidade indígena, de 
descendentes de portugueses, africanos, alemães, italianos... Ela é dos turistas, 
veranistas, de quem é nativo e de todos os apaixonados que a escolheram para 
viver.

Que lindeza essas suas considerações Mariana, 
acho que por aqui podemos encerrar os tópicos para 

escrever o nosso livro!?

Figura 13 . Praça do Pescador - Bairro da Barra, 2016.
Foto: Marcelo Fernandes.
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Oba!!!

Adorei. Mas acho que podíamos trocar 
as nossas fotos por ilustrações.

Gente, eu fiquei por aqui só acompanhando tudo e acho que 
o livro já ficou pronto na verdade, essa conversa foi tão 
produtiva que é só fazer uns ajustes, diagramar e enviar para 
impressão. O que acham?

Uma ótima ideia. O Nilso, que é ilustrador 
pode fazer isso pra gente.

Deyvid Nilso Saly

Oba, terminamos então! Agora é só enviar para o 
Deyvid e a Saly fazerem a revisão e fica tudo certo. 

👍
😍

😊
😁 👏

👍

@maopeladabc adicionou
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É isso aí amigos, encerramos por aqui este livro, que foi 

pensado com muito carinho. Queremos contar que ele foi escrito 

durante o período de quarentena, devido a pandemia do covid-19, 

e por isso foi feito assim, cada um de sua casa, e nos comunicando 

de forma online. Sabemos que este é um período difícil para todos, 

mas também é de grande aprendizado, esperança e superação. 

Um grande abraço e lembrem-se de acessar o nosso site 

www.cialereviver.com.br para continuarmos esta conversa por lá. 

Afinal a história continua e está acontecendo e se renovando 

neste exato momento. Até breve!!!

😍
😊 😘 😀

😁

📝 📖
📚
🍃
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vii http://www.igrejasantaines.com/nossa-historia/ 
viii Depoimento de Rosi Cardoso concedido ao Arquivo Histórico em 24/02/2016.
ix Carta do Presidente da Câmara de Porto Belo para o Presidente da Província, em 09 de outubro de 1835 solicitando reparos na 
estrada. Fonte: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina.
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