
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local:  Casa Antiga do Pacificador dos Índios Dr. Eduardo
Nome  e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  O  que  restou  da  antiga  casa  encontra-se  na  Aldeia 
Palmeira Reserva Indígena localizada em Barra Dollmann interior de José Boiteux.       
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas  de Propriedade do Imóvel:  A casa  foi  construída 
dentro da reserva indígena Aldeia Palmeira que na época pertencia ao povo indígena, por volta de 
1922.
Ano de Construção: 1922
Endereço de Localização do Imóvel:  Encontra-se na Aldeia Palmeira reserva indígena em Barra 
Dollmann.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Somente para moradia.
Breve Histórico do Imóvel:  A casa possui a forma de um castelo, foi construída de pedra, tijolo e 
madeira. Os pedreiros que a ergueram foram os senhores Antonio Tomaz e Ricardo Zanda. A casa Era 
uma obra arquitetônica que chamava a atenção de todos que a conheceram, possuía em cima da torre 
uma caixa d’água que abastecia a propriedade e acabou tornando-se um ponto de referencia por estar 
no alto da casa. 
Uso Original do Imóvel: Somente para moradia
Uso Atual do Imóvel: Não pode mais ser usado, pois o tempo e as cheias da Barragem a destruíram
Proposta de Uso para o Imóvel: Não se pode utiliza-lo para nada, pois só restou a parte frontal da 
casa.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Em ruínas.
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.)  Nunca. 
Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  Dr.  Eduardo  quando  veio  morar  na  Posto 
Indígena por volta de 1922 construiu esta casa para nela morar e viver. Viveu lá por praticamente 52 
anos.
Dedicou sua vida aos índios, foi o Pacificador deles, uns o idolatravam outros o temiam e assim ele 
construiu  sua  história,  era  médico,  dentista  possuía  um poder  absoluto  nesta  região  tinha  voz  e 
vezperante os habitantes, principalmente com os indígenas. Morou em seu castelo até 1974, viveu com 
sua  primeira esposa constituiu família e depois ao separar-se viveu mais alguns anos com sua segunda 
esposa. Ao sair de sua casa foi morar em Blumenau, e em 1976 veio a falecer.
Quando saiu de sua casa, ninguém veio a morar nela, ela ficou exatamente como ele a deixou, 4 anos 
mais tarde, por volta de 1978 ocorreu a primeira enchente que a inundou e destruiu todos os móveis e 
livros que ao Dr. Eduardo pertenciam.
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