
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO DE BRUSQUE

BRUSQUE
2022

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO DE BRUSQUE

Decreto  n.  8.685,  29  de julho  de 2020.
Institui  o  Processo  Participativo  de
Elaboração  de  um  Diagnóstico  e  a
Execução  de  um  Plano  de  Ação
objetivando  a  Revisão  do  Inventário  do
Patrimônio  Arquitetônico  Urbanístico  de
Brusque, bem como a conservação dos
imóveis  protegidos  por  meio  de
tombamento,  inventário,  catálogo  ou
registro do Município de Brusque.

BRUSQUE
2022

2



Critérios de avaliação para a inclusão do bem 4

1. Igreja Evangélica Paróquia Bom Pastor 6

1.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 6    

1.2 Valor arquitetônico da edificação 6
1.3 Valor histórico – cultural da edificação 7
1.4 Valor socioeconômico da edificação 7

2. Primeira Maternidade de Brusque 13

2.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 13
2.2 Valor arquitetônico da edificação 13
2.3 Valor histórico – cultural da edificação 14 
2.4 Valor socioeconômico do núcleo 14

3. Igreja Matriz Católica São Luiz Gonzaga 20

3.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 20
3.2 Valor arquitetônico da edificação 20
3.3 Valor histórico-cultural da edificação 20
3.4 Valor socioeconômico da edificação 20

4. Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque 24

4.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 24
4.2 Valor arquitetônico da edificação 24
4.3 Valor histórico-cultural da edificação 25
4.4 Valor socioeconômico da edificação 25

5. Museu Arquidiocesano Dom Joaquim 29

5.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 29
5.2 Valor arquitetônico da edificação 29
5.3 Valor histórico – cultural da edificação 31 
5.4 Valor sócio – econômico edificação 31

6. Vila Goucky 36

6.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 36
6.2 Valor arquitetônico da edificação 36
6.3 Valor histórico-cultural da edificação 38
6.4 Valor socioeconômico da edificação 38

3



Critérios de avaliação para a inclusão do bem

Cada conjunto e edificação será avaliada segundo os seguintes valores, denominados

de valores patrimoniais:

Valor paisagístico: relacionado às características naturais do sítio escolhido, com a

expressão da paisagem modificada pelo homem, bem como relacionado com a imagem

do conjunto edificado de uma cidade.

Valor  urbanístico:  relacionado  com  a  forma  de  implantação  de  um  sítio  em  um

determinado local, sua relação com o meio, nas estruturas decorrentes dos processos de

transformação urbana ao longo do tempo, etc.

Muitas vezes os valores paisagísticos e urbanísticos se fundem através de mesmos

elementos de análise. Neste documento a opção foi  analisá-los dentro de um mesmo

item.

Valor arquitetônico: relacionado às características do acervo edificado de um local, às

técnicas  construtivas  empregadas,  aos  materiais,  às  influências  das  correntes

arquitetônicas, aos valores da configuração formal, etc.

Valor histórico-cultural: relacionado aos fatos, aos significados, aos valores culturais,

etc. De cada espaço, edifício, estruturas, considerado de interesse.

Valor socioeconômico: associado ao valor de uso das estruturas patrimoniais.

Especificamente para o valor arquitetônico, além da técnica construtiva e de demais

elementos formais, uma das formas de avaliar uma edificação é segundo a sua fonte de

origem.

Com relação ao edifício, é ainda importante ressaltar que um dos valores arquitetônicos

a serem contemplados se refere a influência ou não do chamado elemento erudito, seja

ele representado pelos movimentos de arquitetura europeu, tais como o século XIX ou

modernismo,  das arquiteturas  de poder,  do  arquiteto  como autor  da  obra,  etc.,  como

segue.

Arquitetura Vernacular:

A arquitetura  vernacular  é  aquela  que  representa  o  saber  fazer  das  comunidades,

transmitido através das gerações pelo ofício, da arquitetura chamada “popular’’.
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Nestas regiões de imigração alemã, vamos ver que quase toda a arquitetura vernacular

está relacionada a técnica enxaimel, e/ou a uma arquitetura de proporções modestas,

sem os elementos retores da geometria erudita que transformou a Europa principalmente

depois da Idade Media.

É importante ressaltar aqui que antes de ser uma falta de valor, o vernacular é um valor

próprio, muitas vezes não tão obvio, e exatamente por isso fácil de não ser reconhecido.

Arquitetura Erudita:

Toda  a  arquitetura  que  se  utiliza  de  ordens  formais  geométricas  que  organizam e

compõem  os  espaços,  as  fachadas,  as  proporções.  É  sempre  a  arquiteta  do  poder

instituído, dos movimentos de arquitetura europeu, do século XIX, do modernismo.

A arquitetura erudita pode ser:

1. Religiosa: de todos os edifícios e conjuntos religiosos existentes;

2. Historicista: com as influências da arquitetura do “revival” europeu do sec. XVI e

XVIII, a saber: clássica, gótica, medieval, etc.

3. Século XIX: com a linguagem da arquitetura do ferro e vidro do século XIX;

4.  Art  nouveau:  com as  influências  das  propostas  de  ferro  e  vidro  inspiradas  em

elementos da natureza.

5. Art déco: com as influências da arquitetura que adota uma geometria particular na

Europa do início do século.

6.  De  transição:  a  arquitetura  local  que  se  utiliza  ainda  de  estruturas  e  técnicas

construtivas tradicionais, mas cujas formas, são as formas da arquitetura moderna.

7. Moderna: que expressa os conceitos deste movimento internacional.

Normalmente, a arquitetura erudita é a arquitetura que normalmente reconhecemos ter

o valor para preservação, pois os conceitos de formalismo, proporções, geometria, ordem,

clareza, presença, etc., são conceitos que extrapolam, inclusive, a questão específica das

arquiteturas de interesse.

Ao fim de cada conjunto ou elemento descrito,  são colocadas recomendações que

visam ações efetivas de preservação da área ou mesmo intervenções necessárias ou de

interesse para a manutenção da integridade das edificações.
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1. Igreja Evangélica Paróquia Bom Pastor

1.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação

Em todas  as  cidades  de  origem portuguesa  as  colônias  de  imigração  alemã que  se

estabeleceram  no  território  brasileiro,  os  edifícios  religiosos  são  pontos  focais  de

estruturação da espacialidade destes antigos núcleos; sendo a torre o símbolo universal

deste edifício religioso

Em Brusque, a Igreja Luterana, bem como a antiga igreja católica, podiam ser avistados

de praticamente todos os pontos da então vila: desde a chegada pelo rio, ao longo de

toda a via principal e arredores.

Do espaço aberto frente a igreja, no alto do morro, era possível, por sua vez, avistar do

núcleo até os horizontes desenhados pelas cumeeiras das elevações que delimitavam ou

“protegiam” a área. 

A  igreja  evangélica  está  perfeitamente  orientada  com  seu  eixo  maior  no  sentido

leste/oeste,  ficando  a  entrada,  ao  contrário  das  catedrais  medievais  europeias,

posicionada no sentido oeste, que é para onde se avista o rio. (imagem 1)

1.2 Valor arquitetônico da edificação

A igreja evangélica Bom Pastor é classificada como uma arquitetura religiosa erudita. A

construção teve início em 1884 e foi inaugurada em 1895. 

Sua volumetria obedece ao modelo padrão de nave única, com uma torre frontal. 

Está construída em alvenaria portante de tijolos maciços, com fundações corridas em

pedra.

Na imagem 1 a seguir, podemos ver que a estrutura do telhado é feita através de caibros,

sem cumeeiras, com linha alta e esteio central, técnica construtiva empregada na região,

e que o forro assume a forma curva, lembrando as igrejas em pedras da época medieval

europeia.

A igreja sofreu uma ampliação em 1942, para alongar a sua nave central e provavelmente

nesta época, foram colocadas altas esquadrias em metal que iluminam a nave, as quais

possivelmente substituíram as originais esquadrias em madeira.

O interior da torre revela a igreja antes da reforma: com suas esquadrias originais em

madeira, e também com a estrutura em madeira dos sinos bastante preservada. Os sinos
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são  hoje  acionados  mecanicamente  mas  ainda  pode-se  observar,  no  piso,  aonde  se

amarravam os cabos que os moviam manualmente.

Podemos observar,  no volume original  da torre,  a presença de antigas esquadrias de

madeira,  com  bandeira  de  sofisticado  desenho,  provavelmente  semelhantes  as  que

existiam ao longo da nave da igreja antes da reforma. (imagem 2)

Nas plantas apresentadas pela Figura 1, podemos ver no primeiro desenho, um estudo do

que pode ter sido a planta original, com a torre única frontal e o altar como um volume

menor anexo aos fundos da nave. Possivelmente, o corro também era menor que o atual

e teria uma escada interna, provavelmente, em madeira. (No esquema, colocada à direita

de quem entra).

Também neste esquema, a sacristia está colocada como um anexo ao volume do altar, na

lateral direita do edifício, mas se faz necessário uma pesquisa mais detalhada para saber

sua localização exata.

Nos outros dois desenhos de plantas que seguem, vemos a edificação atual, já com a

nave  ampliada  (ocupando  o  lugar  do  antigo  altar),  e  com o  novo  volume do  altar  e

sacristia aos fundos.

Nestas plantas podemos observar que há a complementação da volumetria frontal, com o

acréscimo das áreas laterais a nave frontal: a um lado abrigando a nova escada para o

coro e, a outro, criando duas salas para uso da comunidade. 

1.3 Valor histórico – cultural da edificação 

Os edifícios religiosos representam a força de vida que mantém coesa uma sociedade. 

Nas  antigas  colônias,  são  também os  elementos  estruturadores  da  espacialidade  do

núcleo.

É de fundamental importância que as ações de preservação atuem nestes edifícios, pois

eles são os melhores representantes e mantenedores da história de cada região.

1.4 Valor socioeconômico da edificação 

Como o caso na grande maioria dos edifícios religiosos, ele permanece inalterado, pois

continua  a  ser  usado  e  mantido  pela  comunidade,  tornando-se  um  elemento  vivo  e

transformação na sociedade. 

7



Recomendações: 

O estado de conservação da edificação é muito bom, mas são necessárias algumas obras

em caráter emergencial: 

1. Retirar a fiação que corre solta sobre a estrutura de madeira do forro e colocá-las em

canaletas junto as paredes de alvenaria;

2. Retirar a calçada rente a edificação e executar a impermeabilização da fundação para

evitar a unidade ascendente verificada nas paredes em alvenaria. 
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Imagem 01: vista fundos Igreja Luterana Bom Pastor na época da ampliação, em 1942 (fonte: google)

Imagem 02: vista atual dos fundos Igreja Luterana Bom Pastor, no mesmo ângulo da foto acima.
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Imagem 03: vista atual da lateral da Igreja Luterana com os muros do cemitério em primeiro plano.

Imagem 04: vista atual da lateral esquerda da Igreja Luterana.
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Imagem 05: interior da Igreja Luterana: vista coro e órgão. 

Imagem 06: interior da Igreja Luterana: vista do altar; os arcos abatidos estão ao longo da área ampliada da nave; nesta área se
localizava o antigo altar visto na foto 5,  que hoje está mais aos fundos mas que, praticamente, manteve a profundidade do altar
original.
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2. Primeira Maternidade de Brusque

2.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 

A  implantação  deste  edifício  se  faz  regida  por  modernos  conceitos  arquitetônicos:

representa todos os princípios da arquitetura desenvolvidos a partir do renascimento: o

edifício como sendo um volume, isolado, completo, que domina a paisagem.

Este modelo pode ser visto no exemplo de La Rotonda, de 1566, em Vicenza, Itália, do

arquiteto italiano Andrea Palladio, bem como, na Casa do Cônsul, descrita adiante neste

documento.

Na antiga foto (imagem 10) a seguir, vemos que o edifício da antiga maternidade está

recuado da rua de acesso, foi posicionado no eixo da Rua Eduardo Von Buettner (imagem

11),  e colocado no centro de uma área de jardim, como, mais uma vez este clássico

exemplo do renascimento citado.

A edificação faz parte do conjunto arquitetônico de interesse que pertence a comunidade

Luterana, o qual inclui além da igreja, o cemitério e o conjunto do colégio. 

2.2 Valor arquitetônico da edificação

A antiga Maternidade Cônsul Carlos Renaux foi inaugurada em 1938.

Foi  projetada  pelo  arquiteto  alemão  Eugen  Rombach,  também  autor  do  projeto  da

segunda residência do cônsul. Conforme descrito sobre a Casa do Cônsul, a qualidade

que  se  verifica  nos  projetos  destas  edificações  descritas  neste  documento,  está

relacionada a formação e prática deste profissional. 

Pode  ser  classificada  como  uma  arquitetura  erudita  de  influência  eclética:  possui  os

padrões de simetria e regularidade das arquiteturas neoclássicas, com os tradicionais,

telhados de grande inclinação, presentes nas arquiteturas tradicionais.

Possui planta praticamente quadrada, está construída em alvenaria portante de tijolos,

com 4 pavimentos, que incluem embasamento em pedra com subsolo, bem como, uma

área  de  sótão,  com total  aproveitamento.  A cobertura  do  telhado  se  faz  com  telhas

tradicionais planas.

Apresenta uma interessante solução tipo bay-window no primeiro pavimento, volumes de

sacadas que saltam no segundo pavimento e um diferente jogo de aberturas em cada
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uma de suas quatro vistas, conferindo riqueza e um toque de contemporaneidade por esta

diversidade na composição dos vãos. 

Recomendações: 

A edificação  está  em bom estado  de  conservação,  não  apresentando  rachaduras  ou

quaisquer problemas estruturais emergenciais. 

Recomenda-se o restauro da edificação que contemple a prospecção de pinturas e o

restauro  das  peças  de  ladrilho  hidráulico,  existentes  em  alguns  trechos  do  primeiro

pavimento.

2.3 Valor histórico – cultural da edificação 

Fundamental,  por  ser  a  primeira  maternidade  da  cidade,  cujo  empreendimento  foi

realizado pelo cônsul Carlo Renaux junto com a comunidade, além de ser projeto de um

importante arquiteto da cidade.

O edifício deixou e ter este uso em 1963, quando foi construída a nova maternidade.

2.4 Valor socioeconômico do núcleo 

Atualmente, a edificação não mais abriga a Fundação Cultural de Brusque e a Biblioteca

Pública Municipal “Ary Cabral”, que saíram do edifício em agosto de 2013. 

É fundamental  a sua inserção na dinâmica cultural  da cidade e segundo a Fundação

Cultural  de  Brusque,  em  constantes  reuniões  com  a  comunidade  luterana,  o

Departamento de Patrimônio Histórico, tem apresentado várias possibilidades para que a

edificação seja preservada. 
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Imagem 09: foto aérea mostrando a implantação da edificação.
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Planta 2: de baixo para cima: planta térrea e planta do primeiro pavimento da antiga maternidade.
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Imagem 10: antiga vista geral da implantação da antiga maternidade. (fonte: Fundação Cultural de Brusque)

Imagem 11: vista atual frontal a partir da rua Eduardo Von Buettner.
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Imagem 12: vista lateral direita.

Imagem 13: vista lateral esquerda.
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Imagem 14: vista fundos.

Imagem 15: vista sótão.
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3. Igreja Matriz Católica São Luiz Gonzaga

3.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação 

É um  fato  comum as  igrejas  católicas  substituírem seus  antigos  edifícios  por  novas

construções capazes de abrigar um número maior de pessoas.

Como podemos observar nas fotos (imagem 22 e 23) a seguir, a nova edificação tem uma

escala que se destaca na cidade contemporânea,  assim como se destacava a antiga

edificação no contexto do núcleo histórico.

Construída  no  local  do  antigo  templo  continua  a  ser  um  elemento  fundamental  e

organizador do tecido da cidade, nesta área.

3.2 Valor arquitetônico da edificação 

Ela  é  classificada  como  arquitetura  erudita  religiosa  moderna,  finalizada  em 1962,  a

concepção arquitetônica desta matriz está sintonizada com os preceitos do movimento

moderno que rege os fundamentos da arquitetura erudita a partir de meados do século

passado. Grandes dimensões, leveza estrutural, concreto e a transparência dos vitrais

refletem esta moderna linguagem.

3.3 Valor histórico-cultural da edificação 

Como dito acima, é um exemplar que corresponde ao Movimento Moderno, movimento

internacional da arquitetura que domina o cenário mundial em meados do século XX.

O responsável pelo projeto é o arquiteto alemão Gottfried Bohm, autor também da matriz

da cidade de Blumenau. 

Gottfried Bohm recebeu o Premio Pritzker  em 1986,  que é o prêmio internacional  de

arquitetura mais conceituado no mundo. 

3.4 Valor socioeconômico da edificação 

Esta monumental edificação representa um momento de vigor econômico da sociedade

pela capacidade de construir um edifício destas proporções.

Seu valor é indiscutível, tanto como templo religioso, como um exemplo monumental de

Arquitetura Moderna no Brasil.
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Nos  trabalhos  de  pesquisa  para  este  documento,  foram  encontradas  suficientes

referências  que  ressaltam  a  importância  desta  edificação  no  contexto  da  arquitetura

moderna brasileira. 

Planta 3: fonte: presença do arquiteto alemão Gottfried Böhnn no Brasil – levantamento do projeto das igrejas São Luiz Gonzaga em
Brusque e São Paulo Apostolo em Blumenau.
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Imagem 16: foto aérea mostrando a implantação do conjunto.

Imagem 17: vista do edifício a partir da Av. Monte Castelo.
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Imagem 18: vista interna.

Esquema 1: relações entre a fachada de uma igreja gótica e da igreja de Gottfriend Böhm: os arcobotantes, a existência de naves
colaterais diferenciadas da nave central por meio da diferença de pé-direito, e de clerestórios, com aparente descarte dos elementos
ornamentais, como pináculos e gárgulas.  (fonte: http://www.arquitetonico.ufsc.br/uma-leitura-da-igreja-matriz-de-Brusque)
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4. Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque

4.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação

Antigas edificações são indicativos de antigos caminhos e a sua presença na paisagem

da cidade mostra os limites ou o alcance do núcleo histórico dentro da cidade atual.

A sede do Clube de  Caça e  Tiro  Araújo  Brusque  está  localizado na  antiga  Rua  das

Carreiras, o antigo caminho que levava da sede do núcleo para as colônias. A seu lado

localizava-se o barracão de imigrantes, já demolido. 

4.2 Valor arquitetônico da edificação

A edificação foi construída em 1866. Pode ser classificada como uma arquitetura erudita

de base eclética. A sua planta é relativamente simples: um retângulo que contem um

espaço para o salão, um para o palco e nas laterais do palco, antigas áreas de apoio, hoje

usadas como depósito e sanitário feminino.

O edifício original utiliza-se da técnica construtiva em alvenaria portante de tijolos para as

paredes e da estrutura em madeira tanto para o telhado, bem como para vencer o grande

vão do salão, o qual possui 4 filas duplas de esteios em madeira, acerca de 3 metros

cada um, criando um espaço de grandes proporções.

Observando-se a planta baixa da edificação, provavelmente o edifício original, ou seja, o

espaço do salão, era menor que o encontrado atualmente; isto se deve ao fato de que as

aberturas da fachada na área do salão são diferentes em largura e distância de um lado e

de outro da porta atual de entrada; também pode-se observar que a distância entre a

parede oposta ao placo e o último esteio em madeira é muito maior que as distâncias

existentes entre o restante dos esteios. A confirmação destas suposições poderá ser feita

através de um estudo mais detalhado da edificação.

É bem documentado que a edificação original foi ampliada em 1924 para abrigar um novo

acesso  e  a  atual  cozinha  e  refeitório,  e  sucessivamente  ampliado  e  melhorado  para

oferecer novas atividades de acordo as exigências de clube urbano atual.

Recomendações:
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Descrever a cancha de bocha que foi relocada da área da piscina para os fundos da atual

cozinha. É uma antiga estrutura em madeira de boa execução e abriga uma atividade de

lazer bastante tradicional nestas regiões de imigração. 

No caso de um restauro, seria interessante fazer prospecções nas paredes da antiga

edificação, para encontrar os indícios de possíveis ampliações que definiram a proporção

atual do salão.

4.3 Valor histórico-cultural da edificação

Os Clubes de Caça e Tiro chegaram ao Brasil junto com os imigrantes alemães e estão

presentes em todas as áreas de imigração alemã em Santa Catarina e no Rio Grande do

Sul. Suas estruturas aparecem normalmente em áreas rurais e são importantes focos de

interação da sociedade, além dos edifícios religiosos.

É o que se pode observar em Brusque, pois o clube foi  construído apenas seis anos

depois da implantação da colônia e, neste caso, relativamente próximo ao centro desta.

O clube de Caça e Tiro Araújo Brusque é o clube de tiro mais antigo do Brasil.

4.4 Valor socioeconômico da edificação

Como a edificação funciona também como um clube urbano, com atividades diversas

como almoço todos os dias, seu uso está perfeitamente inserido na dinâmica da cidade.

Imagem 19: foto aérea mostrando a implantação do conjunto.
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Planta 4: planta baixa do antigo clube; neste desenho podemos observar que as aberturas frontais são diferentes de um lado e de
outro da porta de entrada, bem como também que as distâncias entre os esteios, além de não estarem alinhados com o eixo da porta
de entrada, também possuem diferentes distâncias entre si;  isto talvez possa ser um indicativo de que o clube sofreu anteriores
ampliações, antes da conhecida ampliação de 1924.
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Imagem 20: vista frontal atual com o acesso direto ao salão.

Imagem 21: vista com as aberturas que se localizam nos fundos do palco.
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Imagem 22: vista interna do salão principal.

Imagem 23: vista da estrutura do palco e da estrutura de cobertura do telhado.
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5. Museu Arquidiocesano Dom Joaquim

5.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação

A edificação do museu, junto com a igreja, domina o cenário de Azambuja: é o ponto focal

que organiza todo o conjunto edificado do complexo. 

Sua implantação se faz no alinhamento do provável traçado original de acesso. O edifício

apresenta grandes varandas em estrutura de madeira nas laterais esquerda e aos fundos

do corpo original; as varandas são elementos claros de transição entre um edifício e o

espaço aberto.

Esta varanda aos fundos se conecta com um jardim interno de excelente qualidade em

termos de proporção e harmonia.

A nova construção feita em meados do século passado, ao lado do museu, para abrigar o

seminário,  apesar  de  muito  próxima,  em maior  em altura  e  contígua  ao  museu,  não

interfere de forma a retirar a atenção focal do edifício. 

5.2 Valor arquitetônico da edificação

O Museu  Arquidiocesano  Dom Joaquim,  pode  ser  classificado  como uma  arquitetura

erudita historicista, pois se utiliza das formas de composição da arquitetura do “revival”

europeu,  de bases clássicas,  que tomou lugar na Europa momentos antes da grande

transformação do século XIX. 

Um embasamento diferenciado, (que neste caso se refere a um meio pavimento visível), a

ênfase da simetria e a valorização da centralidade através do destaque de um corpo

central,  o  controle  da  regularidade,  através  das  aberturas  e  esquadrias,  são  pontos

importantes nesta arquitetura historicista.

Possui quatro pavimentos: subsolo, que está a meio nível da rua, com espaços de salas

utilizados ou alugados pelo museu; piso térreo, com Administração e Acervo de Historia

Natural;  segundo pavimento, com exposições de Arte Sacra Catarinense e sótão com

Historia da Colonização de Brusque e Santa Catarina.

O edifício data de 1907, inicialmente construído para abrigar um hospital; posteriormente,

em 1927, foram instalados o seminário na parte do segundo pavimento e sótão. 

A ala da esquerda e o elemento central são mais antigos (foto 34); em 1930 é construída

a nova ala da edificação, a da direita, para uso como seminário.
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Com  a  construção  desta  segunda  ala,  o  edifício  adquire  grandes  proporções  se

comparados aos edifícios residenciais e mesmo comerciais, encontrados, nesta época,

longe dos núcleos históricos. 

A  edificação  está  construída  na  técnica  de  alvenaria  portante  de  tijolos,  com

embasamento em pedra e estrutura do sótão em madeira. 

O  sótão  é  alteado  e  tem  total  aproveitamento,  demonstrando  que  as  estruturas  em

madeira podem prover  grandes espaços e utilizar-se de peças com dimensões muito

delgadas, o que é impressionante ver, inclusive na parte mais recente do sótão, como

mostrado a seguir. (foto 37)

A execução de toda a obra é de excelente qualidade, o que pode ser visível em todos os

detalhes de acabamento e ornamentos externos e internos.

Nas plantas baixas dos 4 pavimentos, a seguir, podemos observar o que foi dito acima: a

centralidade,  típica  dos  edifícios  historicistas  clássicos  está  presente  em  todos  os

andares: simetria dos espaços, a saliência para frente e para os fundos do um bloco

central, (aonde encontramos a circulação vertical), e as saliências existentes nas laterais

da edificação, finalizando a circulação longitudinal.

Recomendações:

O seu estado de conservação da edificação é bom, mas há algumas recomendações.

Com relação a  estrutura,  há  um problema de caráter  emergencial:  a  calcada  frontal,

realizada recentemente, na ultima reforma do museu, está provocando a concentração de

umidade  na área do embasamento,  o  que  é  chamado de umidade  ascendente;  esta

umidade  ascendente  está  causando  a  degradação,  bem  aparente,  dos  tijolos  que

constituem a sua estrutura de base; isto deve ser solucionado imediatamente.

Com relação ao uso dos espaços internos, há uma questão que pode ser avaliada pelo

museu e rediscutida a sua posição na edificação, em uma posterior reforma.

É comum nas arquiteturas modernas que os sanitários, em construções verticalizadas,

sejam colocados junto com as escadas; isso decorre do conceito chamado de planta livre,

bastante usado dos edifícios a partir dos anos 70.

No museu, os sanitários, que não existam originalmente, foram colocados nos fundos do

bloco central e nas extremidades da edificação.

Porem, se levarmos em conta que, originalmente o bloco central ligava a área frontal da

edificação com o jardim interno, aos fundos, a colocação, dos sanitários nesta posição,
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corta totalmente esta ligação, mesmo que, por motivos de uso atual, esta ligação não

possa mais existir fisicamente.

A mesma coisa vale para o sanitário que está colocado na saliência do volume frente a

igreja: uma bela vista do conjunto restrita a um uso necessário, mas secundário.

Um  reposicionamento  destas  estruturas  de  sanitário,  pode  levar  a  um  resgate  da

concepção original do uso dos espaços destes edifícios.

5.3 Valor histórico – cultural da edificação 

Além de fazer arte do conjunto de Azambuja, - o que por si só já é um fato relevante na

importância do imóvel  como parte de um contexto de relevância na cidade, o edifício

possui  características  que  o  tornam especial  dentro  do  contexto  da  antiga  colônia  e

cidade de Brusque.

Orientado segundo as tendências da arquitetura historicista europeia, mostra refinamento

nesta arquitetura de bases geométricas retilíneas, através de uma arquitetura de grande

porte para os padrões da época, com o uso das mesmas técnicas construtivas usadas

dede a formação das colônias: alvenaria autoportante de tijolos e estruturas em madeira.

5.4 Valor sócio – econômico edificação

O uso como museu preserva e mantém a edificação ao longo do tempo.

Está inserido em um contexto de particular beleza e faz parte de um conjunto de edifícios

que  abrigam  atividades  cujas  influências  extrapolam  as  dimensões  locais,  sendo  de

fundamental importância a sua preservação.
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Planta 5: planta de três dos quatro pavimentos da edificação do atual museu.
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Imagem 24: o destaque do elemento central da edificação se faz por uma leve mudança de plano na fachada; a regularidade e a ordem
são pressupostos desta arquitetura de base historicista.

Imagem 25: aos fundos da área que corresponde a antiga ala da edificação, construída em 1907.
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Imagem 26: vista do jardim interno a partir da varanda existente na lateral e aos fundos da área que corresponde a ala mais antiga da
edificação.

Imagem 27: vista do subsolo na área da ala mais antiga da edificação
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Imagem 28: vista do sótão da ala original do museu

Imagem 29: vista do sótão da ampliação de 1930: já com um desenho de estrutura distinto da anterior.
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6. Vila Goucky1

6.1 Valor paisagístico e valor urbanístico da edificação

Atualmente  sem ser  vista  da  via  principal,  encoberta  pela  vegetação  contemporânea

existente, a casa fica praticamente na altura do cume das elevações que a rodeiam; desta

forma protegida, do alto de seu pátio frontal, a sensação é de um mundo próprio, um

refúgio.

Mas  originalmente  completamente  visível  da  rua,  a  implantação  da  Casa  do  Cônsul

Carlos Renaux se faz sobre uma elevação: a fachada da edificação se posiciona paralela

a via principal no sentido nordeste; no jardim, em frente, o arquiteto trabalhou os níveis do

terreno,  que  compunham  perspectivas  de  visualização  da  casa,  de  rara  beleza,  até

chegar a um pátio semicircular no nível do piso de recreio e serviços, como pode ser visto

em foto a seguir. 

Aos fundos da edificação, em um corpo separado, são posicionados os serviços: cozinha

e lavação e antiga dependências de empregados, hoje transformadas em cômodo para

hóspedes.

E aos fundos de todo o conjunto, um pequeno mausoléu construído pelo Cônsul para a

brigar os restos mortais de sua terceira esposa, a senhora Maria Luiza Augusta Linaerts

Renaux.

6.2 Valor arquitetônico da edificação

A Casa Cônsul Carlos Renaux foi projetada pelo arquiteto alemão Eugen Rombach; foi

iniciada em 1932 e finalizada em 1935 e denominada originalmente de Vila Goucki.

Descrever  uma obra  de  autor  conhecido,  como é  o  caso  desta  edificação,  é  buscar

compreender as intenções do arquiteto ao conceber e realizar determinada obra. É um

espetacular exemplo de arquitetura erudita que recria a ideia de uma vila italiana em

terras tropicais.

O renascimento europeu no século XIX busca na arquitetura romana da antiguidade os

parâmetros para os novos edifícios e cidades que surgem a partir de então. O arquiteto,

nesta época, se destaca como aquele capaz de materializar estes conceitos, de criar uma

ordem, de antever o futuro através dos então chamados projetos de arquitetura. E, entre

estes projetos, se destacam as residências.

1 Imóvel mantido no Inventário devido à existência de estudo técnico, realizado pela Arquiteta e Urbanista Rosália 
Wal. Para quaisquer deliberações, aguardar a finalização da Ação Judicial nº 0012870-21.2011.8.24.0011.
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O modelo de residência urbana em três pavimentos, com serviços no térreo, área social

no primeiro pavimento e área intima no terceiro pavimento, é um modelo que se iniciou no

Renascimento Europeu, sendo La Rotonda, do arquiteto italiano Andrea Palladio, talvez,

um dos seus mais famosos exemplos.

Este modelo de organização da residência continuou a ser utilizado na Europa, chegando

até o século XX. Uma das variações posteriores deste modelo é a saída da área de

serviços do corpo principal, ficando a área social no térreo e os serviços deslocados para

um volume, a parte, mais distante da edificação.

Ao  ser  analisada  a  residência  do  Cônsul  Carlos  Renaux,  encontramos  grandes

semelhanças com este modelo criado no renascimento.

Há, além disso, algumas influências “orientais” em alguns elementos e partes externas da

casa: este tipo de influência ode ser observada nas obras de grandes arquitetos do início

do  século,  como  Frank  Lloyd  Wright,  por  exemplo,  um  dos  grandes  mentores  do

Movimento  Moderno,  movimento  internacional  de  arquitetura  que  estruturou as  bases

conceituais do fazer arquitetônico no início do século XX. É possível que estes fatores

possam ter influenciado este arquiteto na escolha da sua inspiração para tal residência,

bem com possam ter sido a base de sua formação acadêmica e profissional.

E,  já  em  concordância  com  este  pensamento  moderno,  a  Casa  do  Cônsul  possui

adaptações que a fazem estar intimamente conectada as particularidades do sitio sobre o

qual se assenta, conforme a descrição a seguir.

A entrada principal se faz pela lateral, no nível térreo; neste nível temos: hall de entrada,

lavabo, antigo escritório do cônsul, sala de estar, sala de jantar (com cozinha de apoio) e

hall de distribuição, com escadas para o andar superior e inferior.

O andar inferior pode ser chamado de andar de recreio pois se abre para o pátio frontal

semicircular, embaixo do qual há uma cisterna, ainda hoje com água. Neste andar inferior

são  também  encontrados  compartimentos  de  serviços;  em  um  deles  ainda  existe  o

maquinário,  de  época,  que  fornecia  ar  aquecido  para  toda  a  edificação,  o  qual,

atualmente, se encontra sem funcionamento, mas perfeitamente preservado.

Coerente com o padrão clássico de residência renascentista, o embasamento térreo tem

um tratamento mais robusto e a altura do pé direito é menor que a altura do pavimento

social.

No último piso, está a área intima da casa: o antigo quarto do Cônsul separado do quarto

da Consulesa por um banheiro central; e, contígua ao quarto da Consulesa, uma área

intima feminina.
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Por fim, a área de serviços fica separada do corpo principal: cozinha, lavação e o que era

dependência  de  empregados  se  localizava  em  um  volume  anexo  aos  fundos;  uma

passarela sustentada por  elegantes colunas fazia  a ligação entre os quartos da casa

principal e a área de serviço, bem como tal passarela proporciona uma passagem coberta

que liga a cozinha, no térreo, diretamente a área social da casa.

6.3 Valor histórico-cultural da edificação

Foi  construída  para  ser  a  residência  do  Cônsul  Carlos  Renaux,  no  seu  regresso  da

Alemanha. 

Somente por este fato, a casa já tem um fator fundamental para a história da cidade e do

estado,  além do  que,  é  obra  de  um arquiteto  de  refinada  concepção,  vinculada  aos

parâmetros do início do movimento moderno, que transformou as bases da sociedade do

século XX.

Reside atualmente na casa, a historiadora Maria Luiza Renaux, bisneta do Cônsul Carlos
Renaux.

6.4 Valor socioeconômico da edificação

A edificação mantém seu uso residencial,  com a preservação dos espaços, tais como

foram concebidos pelo arquiteto.

A atenção e esforço da proprietária pela preservação da ambientação da época, chega

aos detalhes, com resgate de mobiliário e peças originais, tais como louças e objetos de

decoração. É de se destacar a preservação dos interruptores originais em vidro ainda

existentes em toda a casa.

O trabalho de Maria Luiza é o testemunho de que a preservação é eficaz e efetiva se

vinculada a valores de outra ordem, em uma sociedade.
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Imagem 30: foto aérea da implantação da residência.
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Planta 6: nível de recreio e serviços.
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Planta 7: nível social e anexo de serviços no térreo.
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Imagem 31: vista frontal da casa Cônsul Carlos Renaux.

Imagem 32: vista da fachada da casa, com o pátio semicircular em primeiro plano, aonde se localiza a cisterna de água que alimentava
a casa.
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Imagem 33: vista do pátio com as suas colunas de desenho clássico; no meio do piso, podemos ver o acesso a para a cisterna.

Imagem 34: vista lateral da casa Cônsul Carlos Renaux: a casa principal a frente com a entrada na lateral e o bloco de serviços em
primeiro plano, com cozinha e atual dependência de hóspedes.
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Imagem 35:  vista  entre  as  duas  construções  com a passarela  sobre  colunas  que ligava os  serviços  aos  cômodos  no segundo
pavimento.

Imagem 36: vista da cobertura metálica original  de proteção do telhado, com o volume de acesso a esta cobertura, cujas linhas
lembram a arquitetura dos primórdios do arquiteto americano Frank Lloyd Wright.
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Imagem 37: vista do mausoléu construído pelo cônsul para a sua segunda esposa.
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