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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Ibirama. 
Denominação do Local: Antigo Hospital. 
Nome e endereço do Proprietário Atual:  Associação Hansahoehe. Rua 3 de Maio , N° 365. Centro. 
Nome dos proprietários  Anteriores e  Datas  de Propriedade do Imóvel: Sociedade Hospitalar, 
atualmente Associação Hansahoehe. 
Ano de construção: 12/05/1935. 
Endereço de Localização do Imóvel: Rua 3 de Maio, N° 365. Centro. 
Importância do Imóvel para a Coletividade: além de se destacar pela localização é  um ponto 
turístico de Ibirama. 
Breve histórico do Imóvel: A Associação Beneficente e Filantrópica Hamônia  sucedeu a Associação 
de Caridade de Hospital de Hamônia, fundada em 1934, que tinha como objetivo a construção de um 
hospital  que  pudesse  servir  a  comunidade  ibiramense  e  adjacências.  Em 12  de  maio  de  1935  a 
Associação de Caridade e  Hospital de Hamônia lançou a pedra fundamental do prédio, dando assim 
início à construção, e num esforço de toda a comunidade, que doando material e trabalho, ergueu o 
prédio da Hansahoehe, nome dado por seu idealizador, Dr. Friedrich  Kroener. Em 20 de setembro de 
1936 foi concluída e edificação de 3.500 m2.   Com a chegada da Segunda Grande Guerra Mundial e a 
posição tomada pelo  Governo brasileiro,  em 1942 o prédio foi  confiscado pelo exército. Mesmo 
confiscado e sob o comando do Governo do Estado de Santa Catarina, o prédio continuou a servir de 
hospital até 20 de setembro de 1986, quando foi devolvido à comunidade e à Associação Beneficente e 
Filantrópica  Hamônia.  Uso  Atual  do  Imóvel:  centro  cultural,  repartições  públicas  estaduais, 
ambulatório   médico,  museu,  sala  de  projeções  cinematográficas  e  auditório,  escola  de  música, 
Coordenadoria Regional de Educação, corais, grupo folclórico. Possui ainda salão de festas realizando 
constantemente eventos culturais e contando com a participação dos amigos do Hansahoehe. Proposta 
de Uso para o Imóvel:  Estado de Conservação Atual do Imóvel: boas condições.  Caso o Imóvel 
passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram 
utilizados  nessa  (s)  reforma (s)  (tijolo,  cimento,  argamassa,  etc.)  Houve  a  restauração  do  imóvel 
iniciada  em  1986  e  concluída  em  1996.  Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  Ao 
Hansahoehe   Ah!  Hansahoehe/Quanto  já  permitiste/em  tua  sólida  casa/olhando  majestoso/tua 
comunidade/donde  flui/arte,/cultura,/história,/e  educação!!!/Onde  árvores  e  flores/  te  enfeitam  e 
enlaçam.../como num abraço!!/E  onde  as  pessoas/em teu  ambiente   mágico/se  permitem sonhar!! 
(Silvana Cristóvão da Silva – autora).
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ANEXO

(Por Silvana Cristóvão da Silva)

Hansahoehe prédio esculpido
De nossa luta é a semente
Tem nas paredes traçado
Um coração ibiramense

Matéria e sentimento
Do passado, presente e futuro

Um prédio quase rosado
De flores, jardim sem muro

Estas paredes viram outrora
Gente sofrer e sorrir

Nascer os homens de agora,
E depois, chegada a hora,
Adeus, tiveram que ouvir

No alto do Hansa espiam
Anjos, arcanjos e querubins
Em silêncio eles irradiam
Paz pra quem mora aqui

E o céu iluminado
Da lua em alta colina

Faz brilhar todas as noites
O prédio envolto em neblina

Dentro dele hoje existe
Gente com alma de pássaro

Ainda se cura, ainda se canta
E enfeitiçam-me quando passo

É doce ouvir tão solto
Riso fácil das crianças
Que tem aqui sua casa

Nossa casa, nosso Hansa!


