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Introdução
Ao  entrar  no  Centro  Histórico  de  São  Francisco  do  Sul,  encontra-se  o

imponente sobrado amarelo, que ostenta duas fileiras de portas e janelas brancas e uma
grade de ferro, que acompanha o avarandado em toda parte superior do prédio. Estamos
falando do casarão dos Görresen, um imóvel belíssimo em estilo colonial com 140 anos
de existência  e um valor  arquitetônico  inestimável.  Com toda certeza  o casarão dos
Görresen tem muita história a ser contada.

Em uma cidade turística, como São Francisco do Sul, percebemos a falta de
informação na questão da história do casarão dos Görresen. Dado o fato, esta pesquisa
busca responder o seguinte questionamento: qual a importância histórica do casarão dos
Görresen  para  o  município  de São Francisco  do Sul?  Para  tanto  serão  investigadas
outras questões tais como a história e usos que a edificação teve ao longo dos anos.

A pesquisa objetivou em realizar um levantamento histórico do casarão dos
Görresen a fim de investigar e resgatar a memória do local. Portanto, foram definidos os
seguintes objetivos específicos: levantar a história do casarão dos Görresen através de
documentos oficiais, visando identificar qual foi o seu uso, tais como um restaurante,
uma loja e entre outros, assim como entrevistar antigos moradores e vizinhos próximos
do casarão dos Görresen.

Para realização desta pesquisa utilizou-se como conceitos centrais Patrimônio
histórico, Tombamento histórico com base em autores como Françoise Choay (2001)
documentos Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e entrevista
com servidor do Museu Histórico de São Francisco do Sul José Schimdt.

Material e Métodos
A natureza  deste  trabalho é  exploratória  e  descritiva,  pois  será levantada  a

história e as memórias do Casarão dos Görresen situado no Centro Histórico de São
Francisco do Sul, seguidas pela análise da importância do edifício para os turistas e
moradores.  A  pesquisa  de  campo  foi  aplicada  no  dia  19/06/2019.  Inicialmente  foi
realizada visita ao IPHAN para obter informações sobre o tombamento do casarão.

Posteriormente o grupo deslocou-se até o objeto de estudo para entrevistar a
residente de uma das partes do casarão, porém não se conseguiu contato com a mesma,
entretanto havia um senhor na parte do meio do casarão (a parte que está mais nova),
mas o próprio não quis ser entrevistado, sendo assim as entrevistas seguiram com os
vizinhos próximos.

Resultados e discussão



Ao analisar  os resultados obtidos neste trabalho, sem dúvida o que mais se
destacou foi à falta de conhecimento de pessoas que moram ali perto e não conhecem a
memória do casarão. 

Percebeu-se uma discordância entre o documento disponibilizado pelo IPHAN
com  a  fala  do  servidor  do  Museu  Histórico.  De  acordo  com  um  documento
disponibilizado pelo IPHAN, “Marcos Görresen era norueguês e foi o construtor da
casa. Sete rapazes, entre ele Marcos, alugaram um barco para ir à Califórnia. Perto do
rio de janeiro deu problema neste navio, tendo que desembarcar ali. Neste porto havia
185 colonizadores com destino para Joinville. Vieram todos para cá. Marcos ficou em
São  Francisco  do  Sul  para  comerciar,  já  que  na  Noruega  a  família  era  dada  a
navegação”.

De acordo com o servidor do museu Histórico de São Francisco do Sul “a
família Görresen veio para São Francisco do Sul por acaso, eles estavam indo para a
corrida do ouro no Alasca, nos Estados Unidos, mas antigamente não tinha o canal do
Panamá, então para ir em direção ao Alasca não podia ir pelo mar do norte, pois o gelo
fechava tudo, então a ideia deles era dar a volta, descer a costa do Brasil todo, atravessar
o Estreito  de  Magalhães,  subir  o  litoral  todo e  em fim iriam até  São Francisco  na
Califórnia para fazer uma escala para depois irem em direção a cidade que aconteceria a
corrida do ouro. Mas essa ideia mudou quando eles tiveram que parar para abastecer
aqui em Santa Catarina perto de São Francisco do Sul”.

Tanto o documento disponibilizado pelo IPHAN e a fala do servidor do museu
histórico  de  São  Francisco  do  Sul  contém  a  mesma  conclusão,  porém  em  seu
desenvolvimento as histórias tomam caminhos diferentes. 

Imagem 1: Casarão dos Görresen 

Fonte: Vitória Aparecida Raupp (2019)

Conclusão
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou entender a importância de

conhecer a história do casarão dos Görresen, em razão de ser o casarão mais antigo em
uma cidade turística como São Francisco do Sul, logo se cumpriu todos os objetivos
propostos.

Em virtude  dos  fatos  mencionados  vimos  que  o  casarão  dos  Görresen  foi
construído por  Faber  Marcos  Görresen e  deixado como herança para seus  filhos.  O



casarão  já  foi  inúmeros  estabelecimentos  entre  eles  um  restaurante,  uma  loja  de
biquínis, uma imobiliária e uma choperia. Atualmente a parte do meio está a venda, a do
lado esquerdo não está em uso e a do lado direito está sendo habitada por uma senhora
precariamente na parte de baixo, pois está com risco de desabamento.

Quando falamos em patrimônio histórico, falamos também de uma forma de
registro,  pois  as  cidades  contam  sua  própria  história  através  de  sua  estrutura,
monumentos,  casarões,  tudo  isso  colabora  como  objeto  de  estudo  que  leva  ao
historiador tentar compreender as transformações de uma sociedade e contribuição na
formação de sua identidade. Conforme Le Golff (2003), a memória por conservar certas
informações, contribui para que o passado não seja esquecido. O passado é capaz de
trazer  identidade  e  sentido,  é  como  olhar  para  o  Casarão  dos  Görresen  e  não
compreender sua importância para a cidade. 

Imagem 2: Casarão dos Görresen. 

Fonte: https://topanuncio.com.br
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