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Tremo sempre que leio nos jornais a notícia de que alguma das nossas velhas igrejas vai 

sofrer reparações. Se as obras se limitassem a uma simples consolidação e limpeza, à 

restauração no estilo geral de detalhes que trabalhos anteriores já desfiguraram, se 

deixassem como estão os seus outros amortecidos de pátina, não haveria decerto 

inconveniente. Mas desgraçadamente sabemos todos como essas coisas se fazem.  

[...] 

Devemos contudo empregar todos os esforços para prolongar a conservação do 

patrimônio insubstituível que nos legaram os nossos antepassados. Quando não for 

possível restaurar dignamente um velho monumento, melhor será deixa-lo arruinar-se 

inteiramente. As ruínas apenas entristecem. Uma restauração inepta revolta, amargura, 

ofende. 

Manuel Bandeira, 1928 

 

 

 



 

 

Resumo  

Santos, das ruínas às restaurações: 4 estudos  

Antes de possuir legislação específica de proteção do patrimônio cultural, a cidade de Santos 

sofreu perdas consideráveis em relação a sua memória edificada, decorrentes da 

modernização e ampliação de seu porto, impulsionadas pela economia de exportação. No 

sentido de se contrapor a essas perdas, surgiram a partir dos anos 1970 diversas manifestações 

e debates favoráveis à preservação em Santos. Desta maneira, foram feitos diversos pedidos 

de tombamentos aos órgãos oficiais de preservação e no final dos anos 1980 teve início o 

processo de implantação de políticas de preservação no Município, com a criação do 

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA). Assim, os objetivos 

desta pesquisa são contextualizar o papel desempenhado pelos órgãos de preservação, 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico (CONDEPHAAT) e 

CONDEPASA, além de apresentar e analisar os Programas de Municipais de Preservação que 

contribuíram para a revitalização do centro histórico. Para melhor compreensão deste 

processo serão também analisadas quatro obras de restauração: Casarão Branco da Praia, 

Outeiro de Santa Catarina, Teatro Guarany e Casarões do Valongo. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Centros Históricos, Santos. 



 

Abstract 

Santos, from ruins to restorations: 4 studies 

Before it has specific legislation for the protection of cultural heritage, the city of Santos 

suffered considerable losses in relation to its built memory, with the modernization and 

expansion of its port, driven by the export economy. In opposing to these losses, several 

manifestations and debates emerged from the 1970s in favor of preservation in Santos. In 

this way, several requests for registration were made to the official preservation agencies 

and in the late 1980s the process of implementing preservation policies in the Municipality 

began, with the creation of the Council for the Defense of the Cultural Heritage of Santos 

(CONDEPASA). Thus, the objectives of this research are to contextualize the role played 

by the preservation organs, the National Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAN), 

the Council for the Defense of Historic, Artistic, Archaeological and Tourist Heritage 

(CONDEPHAAT) and CONDEPASA, besides presenting and analyzing The Municipal 

Preservation Programs that contributed to the revitalization of the historic center. To better 

understand this process, four restoration works will also be analyzed: Casarão Branco da 

Praia, Outeiro de Santa Catarina, Guarany Theater and Casarões do Valongo. 

Key words: Cultural Heritage, Historic Centers, Santos. 
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Introdução 

A realização de pesquisas por arquitetos e urbanistas normalmente resulta em melhoria na 

qualidade da atividade profissional, pois demanda uma reflexão sobre a produção 

arquitetônica e sua inserção nas cidades. Mas, quando a obra arquitetônica em estudo 

ultrapassa o limite da produção e agrega o atributo de bem cultural, passa a fazer parte do 

universo da memória social. Dentro dessa condição a pesquisa ganha uma nova dimensão, 

tornando-se mais complexa, pois deverá abranger não somente os aspectos projetuais, mas 

também, o contexto histórico em que essa arquitetura foi produzida e do presente que a recebe 

para nova utilização. Conforme nos aponta MENESES: 

"O objeto antigo, obviamente, foi fabricado e manipulado em tempo anterior ao nosso, atendendo as 

contingências sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, [...] desse tempo. Nessa medida, deveria ter 

vários usos e funções, utilitários ou simbólicos. No entanto, imerso na nossa contemporaneidade, 

decorando ambientes, integrando coleções ou institucionalizado no museu, o objeto antigo tem todos os 

seus significados, usos e funções anteriores drenados e se recicla, aqui e agora, essencialmente, como 

objeto-portador-de-sentido [...]. Longe, pois, de representar a sobrevivência, ainda que fragmentada, 

de uma ordem institucional, é do presente que ele tira sua existência. E é do presente que deriva sua 

ambiguidade."
1
 

Essa inserção do objeto ou artefato arquitetônico no universo cultural da Preservação que é 

feita no tempo presente resulta de uma "escolha" ou seleção. Isto ocorre quando, esse bem 

"cultural" é possuidor das qualidades inerentes a essa condição e que foram atribuídas por 

historiadores ou arquitetos, órgãos colegiados, etc. em nome da sociedade como um todo.  

Dessa forma, o ato da pesquisa passa a ser essencial na medida em que é importante conhecer 

as condições em que se deu essa escolha e suas influências externas. 

Sabemos que a ideia da Preservação não se constrói apenas com base em acordos isentos onde 

predominam as boas intenções, ao contrário, enxergamos na construção da Preservação uma 

teia com desenho intrincado que define uma área disputada por interesses diversos. O 

resultado frequente desses embates indica muitas vezes "qual" legado cultural será destinado 

às futuras gerações. 

Considerando-se o patrimônio cultural como depositário da memória coletiva ou individual, 

abre-se um campo de interpretações cuja vastidão é inimaginável, mas a partir de alguns 

recortes podemos circunscrevê-lo minimamente para seguir com nossas interpretações. 

A partir da concepção francesa de Preservação
2
 iniciada no século XVIII, que repercutiu e 

pode ter influenciado a implantação das políticas governamentais no Brasil nos anos 1930, 

POULOT nos apresenta o seguinte entendimento: 

"O caso francês ilustra o que o sociólogo Luigi Bobbio designa por concepção nacional-patrimonial, 

baseada na metáfora da herança, no atributo da soberania e na constituição de um Estado-Nação 

moderno. Essa concepção é hierárquica e baseia-se em uma administração complexa. Nesta 

perspectiva, qualquer implementação de um patrimônio serve-se de saberes eruditos, especializados, 

                                                           
1
 MENESES, 1992, p. 12. 

2
 Miroslav Hroch identificou três fases da Preservação na Europa Central: a primeira entre 1789 e 1815 com 

ideias nacionais ligadas à Revolução Francesa. A segunda (1815-1848) difundida pela burguesia e a última, após 

1848, de cunho nacionalista "ilustrado pela Primeira Guerra Mundial". POULOT, 2009, p. 29. 
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suscetíveis de legitimar tal intervenção, tal restauração, tal inventário, ou de combatê-los - capazes 

também de acompanhar uma mobilização cívica ou ideológica."
3
 

Portanto, em sua fase inicial, o "Patrimônio" representa os valores morais e materiais da 

sociedade dentro da ideia de construção de nação. Por isso, a escolha "do que" preservar é 

feita com base em uma seleção, cujos valores confundem-se com a ideia de "nação", 

materializada na figura do Estado. Através desta "ideologia" foram norteados os cultos a 

personagens, edifícios ou monumentos no Brasil, representando os "grandes" feitos da 

história, que devem ser preservados às futuras gerações.  

No entanto, cada segmento social possui sua própria trajetória histórica e consequentemente 

seu legado cultural. E quem determinará "o que" passará a ser a memória? Isto dependerá de 

uma negociação complexa entre a sociedade e os órgãos de preservação e será sempre um 

campo de grandes tensões. O estudo desse processo contribui para que os pesquisadores 

avancem no entendimento crítico sobre os reais interesses que envolvem a preservação de 

bens culturais. 

Outro ponto importante é que o "Patrimônio" exige uma administração complexa e tem como 

base os saberes "eruditos" e "especializados", fundamental para que ocorra a "legitimação" do 

ato de preservar, seja através da medida administrativa do tombamento ou mesmo na 

restauração de bens culturais. 

No caso brasileiro, podemos nos reportar aos anos 1930, quando Getúlio Vargas centralizou 

no Estado as principais ações que determinaram a ideia de nação que vigora até nossos dias. 

Dentro do quadro político daquele período é que se concretizou a vinculação da Preservação, 

através da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a um 

determinado conceito de "identidade" do povo brasileiro, vinculado ao passado colonial. 

O projeto educacional de Vargas foi dirigido pelo ministro Gustavo Capanema e no campo da 

Preservação contou com a importante contribuição de Rodrigo Melo Franco de Andrade para 

a implantação das primeiras medidas oficiais efetivas na área da Preservação no Brasil. 

Também se engajaram neste projeto prestigiados intelectuais como os escritores Carlos 

Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, além de arquitetos ligados ao 

movimento moderno internacional, com destaque para Lúcio Costa. 

Desse trabalho inicial, resultou o Decreto Lei nº 25 de 1937 que estabeleceu o conceito de 

patrimônio que vigora ainda nos dias de hoje - muito embora em nossa época tenha se 

expandido o conceito de patrimônio nacional: 

 Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico.
4
 

Com este Decreto Lei, pretendeu-se legar às futuras gerações o passado material que 

representaria a herança cultural da nação, através de medida administrativa de tombamentos. 

Esse trabalho, inicialmente desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

                                                           
3
 POULOT, 2009, p.25. 

4
 BRASIL, 1937. 
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Nacional (IPHAN), antigo SPHAN, difundiu-se pelo Brasil, desdobrando-se através de órgãos 

estaduais e municipais. 

No sentido de contribuir para o conhecimento da atuação dos órgãos municipais, nossa 

pesquisa tratará da preservação do patrimônio cultural de Santos. A escolha do tema decorreu 

de nossa experiência profissional desenvolvida ao longo de vinte anos no Órgão Técnico de 

Apoio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA). 

Tal vivência nos possibilitou um conhecimento técnico amplo sobre a problemática da 

preservação em um município que possui um valioso acervo de bens culturais, como é o caso 

da cidade de Santos. Acervo esse, que foi se sobrepondo desde as primeiras ocupações 

portuguesas no litoral paulista do século XVI até os dias de hoje e que proporciona a 

convivência de variada produção arquitetônica, como bem registrou o historiador Arnaldo 

Ferreira Marques Junior, em seu inventário dos estilos arquitetônicos de Santos.
5
 

A temática que trata da preservação de bens culturais já era objeto de interesse no meio 

acadêmico nos anos 1980, na faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos (FAUS), nos 

cursos de Teoria da Arquitetura Brasileira, ministrados pelos arquitetos Luiz Antonio Dias de 

Andrade, o "Janjão" e Alberto Xavier, além de Célio Pimenta. Posteriormente o 

aprofundamento desta temática teve continuidade no Curso de Especialização da FAUS, 

coordenado pelas professoras arquitetas Cássia Regina Magáldi e Leila Regina Diêgoli. 

Portanto, a pesquisa proposta na dissertação reflete a somatória da vivência técnica na área da 

preservação e dos diversos cursos que acompanhamos no meio acadêmico. Somaram-se a isso 

os imprescindíveis ingredientes teóricos adquiridos nas disciplinas do curso de mestrado da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAUUSP), na área de História da 

Arquitetura. Com destaque para a disciplina "Metodologia e Prática da Reabilitação 

Urbanística e Arquitetônica" ministrada pelas das professoras arquitetas Maria Lucia Bressan 

Pinheiro e Beatriz Mugayar Kühl. Através dos conhecimentos adquiridos pudemos adotar 

critérios teóricos para as análises dos estudos propostos, com base em autores como: Ulpiano 

Toledo Bezerra de Meneses, John Ruskin, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Max Dvorák, 

Gérard Monnier, Giovanni Carbonara, Camillo Boito e Cesare Brandi. 

Outra disciplina que consideramos importante para a fundamentação desta pesquisa foi 

"Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural Edificado no Brasil: Critérios, Agentes, 

Práticas", ministrada pelos professores Paulo César Garcez Marins, e Flávia Brito do 

Nascimento, ao longo do qual a partir das atividades de leitura da bibliografia proposta 

pudemos compreender de maneira crítica, as políticas implementadas pelos órgãos oficiais de 

Preservação no Brasil. 

Quanto à escolha do tema e do título da Dissertação de Mestrado 

A escolha do título "Santos, das ruínas às restaurações: 4 estudos" ocorreu após as conversas 

iniciais com a nossa orientadora, Professora Maria Lucia Bressan Pinheiro, quando decidimos 

alterar o plano inicial de pesquisa de estudar apenas a trajetória do Conselho de Defesa do 

                                                           
5
 Inventário de Estilos Arquitetônicos da Cidade de Santos. Disponível em: 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/inventrio_de_estilos_arquitetnicos_da_cidad

e_de_santos.pdf, acessado em 14/02/2017, às 12h30min. 
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Patrimônio Cultural de Santos e as Políticas de Preservação em Santos implantadas a partir 

dos anos 1980. 

Assim, incluímos na pesquisa quatro estudos de obras de restauração de edifícios tombados, 

obras estas representativas no contexto da implementação das políticas públicas no município 

de Santos. 

Além disso, a pesquisa passou a abranger também a atuação das outras esferas 

administrativas: o IPHAN e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT). 

Apesar de encontrarmos algumas pesquisas feitas na USP sobre as Legislações de 

Preservação em Santos, nos chamou a atenção a ausência de informações sobre o início da 

proteção de bens na cidade, mais precisamente sobre os processos que trataram dos 

tombamentos. Encontramos apenas os registros oficiais de tombamentos em publicações e 

sites dos respectivos órgãos: IPHAN, CONDEPHAAT e CONDEPASA. 

Portanto, abordaremos na dissertação, a atuação desses três Órgãos de preservação em Santos. 

No entanto, daremos ênfase à formação do órgão municipal, tendo em vista que não 

encontramos pesquisas nesse sentido. Consideramos importante apresentar e analisar os 

registros existentes, principalmente Atas e Processos. Outro aspecto a ser abordado é a 

conjuntura política e social que contribuiu para a criação do CONDEPASA nos anos 1980. 

Abordaremos também, os procedimentos e critérios adotados nas obras de restauração dos 4 

casos estudados, bem como a atuação dos órgãos de preservação, abrangendo desde a 

aprovação dos projetos até os resultados alcançados nas obras executadas.  

São muitas as reflexões teóricas sobre o campo da restauração, surgindo então diferentes 

entendimentos, alguns conflitantes e até mesmo antagônicos. Com isso, produzem-se 

resultados de restaurações muitas vezes questionáveis. Por outro lado, a intenção em legar às 

futuras gerações um determinado artefato produzido no passado, só faz sentido se essas 

gerações puderem incorporá-lo em seu dia a dia, fazendo com que este permaneça presente, 

em uso, contribuindo para sua perenidade. 

No entanto, as obras de restauração com a adoção de novos usos devem sempre evitar a 

"repristinação", o que quer dizer: adulterar ou remover seus valores históricos ou artísticos, 

que lhe foram atribuídos no presente, do contrário não faria o menor sentido se falar em 

preservação. 

Outro fator que influência as obras de restauração é a legislação existente. Esta é elaborada 

por especialistas da área, o que resulta quase sempre num distanciamento entre a teoria e a 

pratica do dia a dia dos profissionais de um modo geral, reforçando essa dicotomia.  

Ainda para influenciar esse processo contamos com a sobreposição das várias instâncias que 

atuam na preservação, nível federal, estadual, e municipal em um mesmo território. Muitas 

vezes, esses Órgãos, com atuação autônoma entre eles, emitem diferentes pareceres sobre uma 

mesma intervenção. Dessa forma, profissionais que trabalham na área ou que pela primeira 

vez tomam contato com os órgãos de aprovação vivenciam situações bastante confusas sobre 

a solução técnica a ser adotada.  
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No sentido de exemplificar e para melhor entendimento das considerações que fizemos, 

escolhemos alguns casos de bens culturais para serem analisados, desde o início do processo 

de tombamento até suas restaurações. 

Esse quadro que sucintamente descrevemos e que abordaremos na dissertação, retrata 

algumas das muitas dificuldades que são enfrentadas pelos envolvidos no dia a dia da 

preservação, principalmente pelos técnicos que pesquisam e analisam os projetos e obras de 

restauração, além é claro dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo que detém as 

prerrogativas de restaurar edifícios com valor cultural. 

Desta forma, a presente Dissertação de Mestrado será apresentada em três Capítulos. No 

primeiro Capítulo iremos abordar a problemática da atuação dos Órgãos de Preservação 

IPHAN e CONDEPHAAT em Santos. A ênfase será na política de tombamento do IPHAN e 

por interesse da pesquisa trataremos da atuação do CONDEPHAAT.  

Ainda no primeiro Capítulo abordaremos os documentos elaborados por Mário de Andrade 

que tratam dos bens existentes no litoral paulista e que fazem parte de suas "Cartas de 

Trabalho". Nesses documentos ANDRADE relacionou, durante suas viagens nos anos 1930 

por Bertioga, Guarujá e Santos, os bens que eram passíveis de preservação. Dentro desse 

quadro iremos analisar se de fato os bens relacionados por ANDRADE foram preservados e 

se o "inventário" realizado por ele foi utilizado para esse fim. Assim, trataremos também dos 

encaminhamentos internos do órgão federal mediante pesquisa nos processos disponibilizados 

para consulta.  

Por fim faremos uma breve abordagem da atuação do CONDEPHAAT, a partir da análise 

feita pela historiadora Marly Rodrigues em sua obra "Imagens do passado: a instituição do 

patrimônio em São Paulo: 1969-1987". Cabe salientar que a atuação do CONDEPHAAT será 

também tratada, sob a ótica de sua participação na implantação do CONDEPASA, no 

Capítulo 2, e também no Capítulo 3 que tratará da análise dos quatro estudos de restauração. 

No Capítulo 2, analisaremos a trajetória do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Santos - CONDEPASA e as Políticas de Preservação implantadas a partir dos anos 1990, 

como é o caso da então Subzona de Interesse Histórico e Cultural e do Programa de 

Revitalização "Alegra Centro" em 2003. 

O conselho de preservação santista pode ser considerado o pioneiro na Baixada Santista e foi 

referência para a criação de outros Conselhos, como os das cidades de São Vicente, Cubatão e 

Diadema, na região Metropolitana de São Paulo. 

Fruto das discussões e propostas feitas nos Seminários realizados na FAUS e organizados pela 

comunidade acadêmica na década de 1980, o CONDEPASA completou em 2014 vinte e 

cinco anos de atuação na preservação de bens culturais em Santos. Este Conselho tornou-se 

uma referência no Estado de São Paulo graças às contribuições dos demais Conselhos: 

IPHAN e CONDEPHAAT, além das universidades de Santos, tais como a Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS) e Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes 

(UNISANTA). 
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Durante esse período de construção estiveram presentes historiadores e arquitetos de Santos e 

também de São Paulo, cujas participações iremos detalhar no transcorrer deste segundo 

Capítulo. 

No Capítulo 3 iremos desenvolver quatro estudos de obras de restauro que foram realizadas 

em diversos períodos, analisando o envolvimento do IPHAN e CONDEPHAAT quando for o 

caso. 

O primeiro estudo escolhido para análise será a recuperação da antiga casa de chácara, situada 

no Bairro do Boqueirão na orla santista, transformada em sede da Pinacoteca Benedicto 

Calixto. Esse imóvel construído no período entre o final do século XIX e início do XX é 

praticamente o último exemplar representativo da tipologia de chácara à beira-mar que 

sobreviveu ao intenso processo de verticalização da orla a partir do final dos anos 1940. 

O segundo estudo refere-se à análise do processo histórico que caracterizou o quase 

desaparecimento do Outeiro de Santa Catarina (uma pequena elevação que simbolizava o 

início da povoação da Vila de Santos) situado nas confluências da Rua Visconde de Rio 

Branco com a Rua da Constituição, no Centro. Após um longo processo de tombamento, e 

posterior restauração, consagrou-se como marco inicial da cidade, sediando o Centro de 

Memória Santista, hoje Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS). 

No terceiro estudo, apresentaremos outra situação em que um bem cultural representado por 

um dos mais importantes teatros de Santos, o Guarany, construído no final do século XIX, 

passou da condição de ruína à completa restauração, por meio de mecanismos da Lei de 

incentivo à Cultura, Lei Rouanet.  

No último estudo, abordaremos a restauração dos Casarões do Valongo, construídos em 

meados do século XIX pelo comerciante Ferreira Netto, e que a exemplo do Guarany, 

ressurgiu das ruínas para ser transformado no Museu Pelé. 
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Capítulo 1  

A trajetória da preservação em Santos: IPHAN e CONDEPHAAT  

Neste Capítulo será abordada a trajetória da preservação em Santos iniciada nos anos 1930, 

com os primeiros tombamentos realizados pelo antigo Serviço do Patrimônio e Artístico 

Nacional - SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

Posteriormente, nos anos 1960, com a criação do órgão estadual, o Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico - CONDEPHAAT, os tombamentos 

tiveram continuidade, no âmbito do estado de São Paulo.  

Somente nos anos 1980, com a criação de um órgão municipal o Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA foram criadas as condições locais de 

preservação, assunto que será desenvolvido no Capítulo 2. 

Ao iniciarmos a pesquisa sobre os tombamentos realizados pelo antigo SPHAN, nos 

deparamos com o fato de que os processos referentes aos tombamentos realizados em Santos 

encontravam-se no arquivo central Noronha Santos, no Rio de Janeiro, em trabalho de 

digitalização. Portanto, o IPHAN nos disponibilizou para consulta somente os processos que 

já se encontravam digitalizados
1
.  

Os primeiros tombamentos realizados, como o do Convento do Carmo, iniciado em 1939, 

ainda não estão disponíveis neste momento. Esse primeiro contato com o IPHAN no arquivo 

de São Paulo nos levou a consultar os técnicos, particularmente o arquiteto Victor Hugo Mori, 

sobre o conteúdo dos documentos existentes nos respectivos processos. Surgiu dessa conversa 

a informação de que os primeiros tombamentos do SPHAN em São Paulo tiveram como base 

as indicações feitas por Mário de Andrade. Indicações essas que foram tratadas, segundo 

MORI, nas Cartas de Mário de Andrade endereçadas a Rodrigo Mello Franco de Andrade, no 

período de 1936- 1945 e que foram publicadas pelo MEC, SPHAN e Pró-Memória. 

"Deste período, são fascinantes as cartas de Mário de Andrade em íntima interlocução com Rodrigo 

Mello Franco de Andrade, reunidas na conhecida obra Cartas de Trabalho (1997)."
2
 

Diante da relevância do assunto e no intuito de contextualizar nossa pesquisa, trataremos do 

período da criação do SPHAN, para compreender de que forma a primeira política de 

                                                           
1 Processos consultados: Processo 556/1957-Igreja e Convento de Santo Antônio do Valongo; Processo 

219/1939-Forte de São Tiago ou S. João; Processo 441-T-1950-Fortaleza da Barra Grande ou de Santo Amaro; 

Processo 678/1962-Ruínas do Engenho de S. Jorge dos Erasmos; Processo 348/1945-Mosteiro e Igreja de São 

Bento; 0545/1956-Casa de Câmara e Cadeia; Processo 751/1965-Sobrado com Frontaria Azulejada Imóvel na 

Rua do Comércio 94/96 e 98; Processo 1514/2003-Edifício da Bolsa Oficial do Café; Processo 1.108-T-1983. 
2
 PINHEIRO, 2011, p.290. 
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preservação implantada nos anos 1930 englobou o acervo de edificações coloniais em Santos. 

Para essa tarefa, também iremos confrontar as informações dos processos de tombamentos do 

IPHAN disponíveis, referentes a Santos, com a lista elaborada por Mário de Andrade. 

As primeiras referências que se tem sobre o estudo da arquitetura colonial no Brasil foram as 

conferências sobre a arquitetura colonial brasileira, realizadas pelo engenheiro português 

Ricardo Severo em 1914 e 1917, conforme apontado por PINHEIRO
3
 e MELLO

4
. Esses 

estudos de Ricardo Severo constituíram as bases conceituais do movimento Neocolonial no 

Brasil e influenciaram os pensamentos do escritor Mário de Andrade e do arquiteto Lúcio 

Costa, expoentes da construção do ideário da preservação a partir da criação do SPHAN nos 

anos 1930. 

Os estudos iniciais de Ricardo Severo estimularam pesquisas sobre a arquitetura brasileira que 

fundamentaram as primeiras iniciativas para sua preservação, inclusive aquelas anteriores a 

criação do SPHAN. 

Outro dado de fundamental importância a ser verificado é se os processos abertos pelo antigo 

SPHAN realmente refletiram os pensamentos de SEVERO, ANDRADE.  

As pesquisas do engenheiro Ricardo Severo realizadas no início do século XX 

O engenheiro português Ricardo Severo da Fonseca e Costa exerceu um papel importante no 

debate sobre a arquitetura no início do século XX no Brasil. Suas ideias tiveram como eixo 

principal as relações culturais da arquitetura colonial brasileira e portuguesa.
5
 

Em 1917, SEVERO fez uma conferência para o Grêmio Politécnico de São Paulo e 

concentrou-se principalmente na temática da arquitetura religiosa, 

"Tendo sido publicada na prestigiosa Revista do Brasil, a conferência alcançou grande e longeva 

repercussão, tendo sido mesmo amplamente utilizada por Mário de Andrade em suas pesquisas sobre o 

patrimônio brasileiro, como veremos a seguir."
6
 

No sentido de orientar a produção de uma arquitetura contemporânea embasada nas tradições 

construtivas do Brasil colônia, SEVERO apresentou as bases para orientação do estudo 

"segundo o critério etnográfico-arqueológico". 

Severo propôs um método para o estudo da arquitetura religiosa do período colonial, e ao 

fazê-lo mencionou igrejas santistas. 

                                                           
3
 PINHEIRO, 2011. 

4
 MELLO, 2007. 

5
PINHEIRO, 2011. 

6
 Idem, p. 39-40. 
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Para isso propôs critérios históricos dividindo suas pesquisas em períodos: Brasil-Colônia, 

Brasil-Monarquia e Brasil-República. Como critério metodológico de seleção, Severo 

subdividiu o período colonial em cinco grupos para determinar o que considerou os principais 

exemplares da arquitetura religiosa classificados por cada período. Por nosso particular 

interesse de pesquisa, nos concentrarmos no primeiro período no qual SEVERO classificou os 

"exemplares de maior simplicidade - a maior parte localizada em Santos, cidade que Severo 

conhecia pessoalmente, pois possuía casa no Guarujá."
7
  

Sobre esse período Severo considerava: o de maior simplicidade na arquitetura dos templos 

religiosos e destacou sua "grosseira composição", cuja beleza "não se percebe com os olhos, 

mas com o coração". Referindo-se principalmente as igrejas de taipa de pilão, "símbolo do 

atraso e da pobreza da Capitania de São Paulo." Apesar das igrejas construídas no litoral não 

serem de taipa de pilão e sim de alvenaria de pedra cangicada em razão da abundância do 

material na região, SEVERO mostrou nesse evento as imagens da capela do Monte Serrate, da 

antiga Matriz (lembrando que a Conferência foi realizada em 1917 e a Matriz já havia sido 

demolida em 1908) e da Igreja de Santo Antônio do Valongo (com parte conventual demolida 

para construção da primeira estação ferroviária em 1867).  

Consideramos de fundamental importância os registros feitos por Ricardo Severo na Baixada 

Santista na medida em que poderemos relacioná-los aos levantamentos feitos nos anos 1930 

por Mário de Andrade, nessa época ocupando o cargo de assistente técnico do SPHAN.  

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN
8
 

Criado provisoriamente em 1936, o SPHAN começou efetivamente a funcionar a partir da 

promulgação do Decreto nº 25 de 30 de novembro de 1937. 

Este Decreto, que trata do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estabeleceu em seu 

artigo 1º: 

“Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 

no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico. 

                                                           
7
 Idem, p. 41. 

8
A sequencia de denominações do IPHAN foi: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN 

(de 1937 à 1946). Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, DPHAN (de 1946 à 1970). Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN (de 1970 à 1979). Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, SPHAN (de 1979 à 1990). Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC (de 1990 à 

1994). Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN (desde 1994). PESSOA, 1999, p.11. 
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§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio 

histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros 

do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os 

monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 

notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.”
9
 

 

No Decreto nº. 25/37, a ênfase foi dada ao “patrimônio histórico” e “artístico nacional” 

representado pelo “conjunto de bens móveis e imóveis”, de “interesse público” e com 

vinculação a “fatos memoráveis” da história nacional. 

Então, o que seria esse tal “patrimônio histórico”, representado pela materialidade de “quais” 

bens? De que interesse “público”? Vinculados a quais fatos “memoráveis”? 

O modelo de patrimônio a ser observado estava condicionado à arquitetura colonial, 

particularmente a arquitetura religiosa mineira onde seriam exaltadas as virtudes artísticas. 

Nos locais onde isso não teria ocorrido em abundancia, como no Estado de em São Paulo, 

seriam levados em conta os aspectos históricos, conforme o entendimento de Mário de 

Andrade. Em relação aos fatos memoráveis, estes estariam ligados às classes dirigentes do 

país. 

Ao se pensar no SPHAN emerge a figura central de Rodrigo Mello Franco de Andrade seu 

diretor de 1937 a 1967. O SPHAN também contou com a colaboração de diversos arquitetos 

para o desenvolvimento do órgão, destacando-se entre eles Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 

Carlos Leão, além de intelectuais de grande expressão como Gilberto Freyre, Carlos 

Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, Vinícius de Moraes, 

Joaquim Cardoso e Afonso Arinos.  

A estrutura inicialmente implantada no SPHAN contou com duas divisões técnicas, a Divisão 

de Estudos de Tombamento – DET, sob a chefia de Lúcio Costa
10

 e a Divisão de Conservação 

e Restauração – DCR. Posteriormente, segundo GONÇALVES, “foram agregados agentes 

diversos, de acordo com as tarefas a realizar, tais como os restauradores Edson Mota, João 

José Rescala e Jair Afonso Inácio, os colaboradores estrangeiros Germain Bazin, Hannah 

Levy e Robert Smith, além do especialista em arte sacra dom Clemente da Silva Nigra.”
11

 

Em São Paulo foi criado o distrito regional sob a direção de Mário de Andrade, além do 

engenheiro-arquiteto Luis Saia, indicado por Andrade, que efetivamente realizava os estudos 

                                                           
9
 BRASIL, 1937 

10
 PESSOA, 1999, p. 11. 

11
 GONÇALVES, 2007, p. 35 
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de tombamentos e colocava a “mão na massa” nas obras de restauração do patrimônio 

colonial paulista. 

Nessa fase do SPHAN iniciou-se e consolidou-se a prática dos tombamentos a nível nacional, 

bem como as intervenções de restauro. Tanto em relação aos tombamentos quanto para as 

obras de restauração foi consagrado pelos intelectuais do SPHAN o modelo colonial brasileiro 

como o “ideal” a ser alcançado em detrimento da preservação da arquitetura eclética, modelo 

importado da Europa e desprezado pelo SPHAN. 

Essa política de preservação do grupo modernista que dominou o SPHAN em sua fase 

conhecida por “heroica” prolongou-se até o final da gestão de Rodrigo Mello Franco de 

Andrade em 1967 e segundo MICELI: 

“A política do Patrimônio ostenta essa marca classista em tudo que lhe diz respeito. Basta consultar a 

lista publicada dos imóveis e monumentos tombados pelo SPHAN para nos darmos conta de que se 

encontram ali (sobre) representados os espécimes característicos de todas as frações da classe dirigente 

brasileira em seus ramos público e privado, leigo e eclesiástico, rural e urbano, afluente e decadente. O 

reverso desse tesouro tão apreciado é a amnésia da experiência dos grupos populares, das populações 

negras e dos povos indígenas, para citar apenas aqueles referidos pelo projeto andradino.”
12

  

Nossa pesquisa centrou especial atenção ao papel desempenhado por Mário de Andrade em 

São Paulo. Sobretudo em relação às indicações de tombamento de bens culturais litorâneos, 

cujos registros podem ser aferidos na correspondência trocada com Rodrigo Mello Franco de 

Andrade, no período de 1936 a 1945, bem como pelo relato de suas viagens ao litoral paulista 

na identificação desse acervo.
13

 

A pedido do ministro Gustavo Capanema, Mário de Andrade elaborou o Anteprojeto de 

criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, por ele chamado de "SPAN": 

"Mais que um programa, Mário apresentou a Capanema um anteprojeto de lei - certamente inspirado 

naquele relativo à criação do IPC, do qual também participara - chegando ao detalhe de sugerir nomes 

para ocupar as Comissões Estaduais de Tombamentos, aí previstas em complemento ao serviço 

federal"
14

 

Inclusive nesse período ANDRADE acumularia as funções no Departamento Municipal de 

Cultura e extraoficialmente no SPHAN recém-criado em bases provisórias. Posteriormente 

assume a função de assistente técnico e inicia assim, auxiliado por Luis Saia, o trabalho de 

levantamento do acervo no Estado de São Paulo. 

                                                           
12

 MICELI, 1987, p. 44 
13

 ANDRADE, 1981.  
14

 PINHEIRO, 2011, p. 290. 
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Podemos observar os critérios que Mário de Andrade adotou nos primeiros levantamentos 

sobre o patrimônio cultural no texto de seu primeiro relatório, enviado ao Diretor Rodrigo 

Mello Franco de Andrade em 16 de outubro de 1937.
15

 

Na capa do relatório há um esclarecimento sobre o critério de apresentação:  foi dividido em 

três partes: a primeira contém vinte e sete páginas com a relação dos monumentos 

arquitetônicos tradicionais do Estado de São Paulo, a segunda parte contém a documentação 

fotográfica e a terceira parte apresenta um ensaio de ficha de tombamento, 4 fotos, planta e 

corte transversal da Capela de N.S. da Conceição em Vuturuna. 

Na apresentação escrita para o relatório, Mário de Andrade faz uma explanação sobre a 

maneira como os monumentos foram identificados: 

"O relatório que agora apresento a V. Exª. não se refere especialmente aos lugares já visitados. É antes 

um trabalho de visão geral do Estado, proveniente de pesquisas históricas. Assim, nem todos os 

monumentos recenseados foram vistos e estudados por mim, o que pode implicar revisão futura de 

alguns dados, e certamente acrescentamento de documentação e descrição."
16

 

Ou seja, ANDRADE baseou sua relação em pesquisa histórica sujeita a revisão de 

informações. 

Quanto aos critérios para selecionar o acervo paulista Mário acrescenta: 

"Cumpre-me ainda lembrar mais uma vez o que já afirmei a V. Exª. verbalmente. Não é possível 

esperar-se de S.Paulo grande coisa com valor artístico tradicional. As condições históricas e 

econômicas deste meu Estado, a continua evasão de Paulistas empreendedores para outras partes do 

Brasil nos sécs. XVII e XVIII, o vertiginoso progresso ocasionado pelo café, são as causas principais 

da nossa miséria artística tradicionais. Ou ruínas de quanto o progresso rastaqüera não cuidou de 

conservar, ou precariedades duma gente dura e ambiciosa, que menos cuidava de delícias que 

aventura.
17

 

Assim, ao mesmo tempo em que constata a falta de beleza artística na arquitetura colonial 

paulista, diferentemente do que avaliava da arquitetura mineira, cujo representação maior, na 

visão dos modernos era o gênio Aleijadinho, ANDRADE define a importância histórica como 

critério principal de seleção dos bens paulistas.18 

                                                           
15

 ANDRADE, 1981, p. 80-106. 
16

 Idem, p. 80-106. 
17

 Idem, p. 80. 
18 A importância histórica como critério principal de seleção dos bens paulistas é definida por ANDRADE em 

uma das cartas: "E há o problema geral de S. Paulo. Você entenderá comigo que não é possível entre nós 

descobrir maravilhas espantosas, do valor das mineiras, baianas, pernambucanas e paraibanas em principal. A 

orientação paulista tem de se adaptar ao meio: primando a preocupação histórica à estética. Recensear e 

futuramente tombar o pouco que nos resta seiscentista e setecentista, os monumentos onde se passaram grandes 

fatos históricos. Só o ponto de vista estético, mais que a beleza propriamente (esta quase não existe) tombar os 

problemas, as soluções arquitetônicas mais características ou originais. Acha bom assim?" (Andrade, 1981, p. 

66-69). 
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ANDRADE atribui certa responsabilidade pelo abandono da arquitetura colonial ao ecletismo 

importado pela economia do café. Esse mesmo ecletismo, que impôs a destruição da 

arquitetura colonial e provocou alteração de aspectos urbanos da cidade colonial, seria 

posteriormente completamente ignorado pelo SPHAN entre os bens a serem preservados. 

Este primeiro Relatório forneceu um apanhado geral de bens coloniais de cidades próximas à 

São Paulo, feito inclusive com as dificuldades materiais e limitações econômicas que Mário 

de Andrade tentava driblar, inclusive com a  preocupação de prestar contas de todas as 

despesas decorrentes dessas viagens conforme demonstra  nas cartas enviadas à Rodrigo 

Mello Franco de Andrade. 

Quanto aos levantamentos feitos no litoral paulista, que Mário denominou no Relatório de: 

"SANTOS E ARREDORES", foram destacadas no texto as dificuldades enfrentadas na 

região, sobretudo em relação às condições climáticas típicas do litoral: 

"Esta região ainda não foi estudada para o Serviço. As primeiras viagens para aí projetadas, houve 

que adiá-las por causa das chuvas."
19

 

Esta situação pode ser observada na descrição da viagem à Bertioga que figurou no segundo 

Relatório datado de 28 de setembro de 1937: 

"Os resultados foram desastrosos. Semana e meia gasta na região de Santos e municípios vizinhos, 

pelos auxiliares do serviço, foram quase perdidas. Outra viagem deste assistente à Bertioga foi de todo 

infrutífera. Ainda por cima a nova coleção de fotos, obtida pelo fotógrafo do Serviço, pelas mesmas 

razões, perdeu-se de quase metade."
20

 

Apesar das dificuldades enfrentadas foram relacionados por ANDRADE diversos bens 

priorizando-se principalmente as edificações relacionadas às antigas ruínas de engenhos, 

igrejas e fortificações com base em pesquisas históricas. 

Quando Mário de Andrade elaborou sua lista, as transformações por que passara a cidade já 

estavam consolidadas. É importante salientar que, as pesquisas de ANDRADE concentraram-

se nas fortalezas e ruínas afastadas, não fazendo menção a área urbana de Santos, que 

aparentemente não visitou. No entanto, mencionou em suas "Cartas de Trabalho" algumas 

igrejas de Santos. Nelas, ANDRADE salientou que em um primeiro momento não foram 

realizados os levantamentos nos locais e a seleção foi feita através de pesquisas históricas, 

mas sem registros das fontes. Em suas cartas são encontradas algumas referências ao Frei 

Gaspar da Madre de Deus, Ricardo Severo e Benedicto Calixto. Existem descrições que 

evidenciam tentativas de se chegar a ruínas de antigas capelas, engenhos e fortes situadas em 

locais inóspitos, muitas vezes sem sucesso.  

                                                           
19

 Idem, p. 93. 
20

 Idem, p. 113. 
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Na relação enviada por ANDRADE
21

 ao SPHAN foram indicados bens para estudos nos 

municípios de Santos (inclusive Bertioga), São Vicente, Guarujá e Itanhaém conforme relação 

abaixo: 

1. Forte de São Tiago ou S. João, situado em Bertioga, 1557; 

2. Forte de S. Felipe ou S. Luís, situado na ponta norte da ilha de Santo Amaro, Guarujá, 

1552; 

3. Fortaleza da Barra Grande ou de Santo Amaro, situada na ponta sul da Ilha de Santo 

Amaro, Guarujá, 1584; 

4. Forte da Praia do Góis, também na Ilha de Santo Amaro, 1766/1767; 

5. Forte de Vera Cruz de Itapema, também na Ilha de Santo Amaro, final do Século XVI; 

6. Ruínas da Capela de Santo Amaro, 1540-1742; 

7. Ruínas da Igreja de N.S. das Neves, 1532; 

8. Ruínas do Engenho de S. Jorge dos Erasmos, situado na Ilha de S. Vicente, 1534; 

9. Ruínas do Engenho dos Chaves, no Guarujá; 

10. Ruínas do Convento de S. João, Ilha defronte à Bertioga, século XVII; 

11. Ruínas da Igreja dos Jesuítas, dos Macacos, Guarujá, século XVII; 

12. Ruínas jesuíticas do Coatinga; 

13. Ruínas do Barnabé, Ilha Barnabé, 1820; 

14. Capela do Monte Serrate, 1602; 

15. Mosteiro de São Bento, 1650; 

16. Carmo e Ordem Terceira, século XVIII; 

17. Igreja e Convento de Santo Antônio do Valongo, 1640; 

18. Casa do Trem, século XVII; 

19. Igreja de S. Francisco de Paula, séculos XIX/XX; 

20. Capela de Sant'Ana do Acaraí, sem data definida; 

21. Igreja e Convento de Itanhaém sem data definida; 

22. Matriz de Itanhaém, Século XVI. 

Na relação feita por ANDRADE, há um breve histórico com datações sobre cada um dos bens 

relacionados com imagens numeradas. Em relação a Santos, propriamente, tratam-se de 

apresentações sucintas, onde nem sempre há uma descrição a partir de visita ao local. No caso 

da viagem à Bertioga, fica evidente sua presença nos fortalezas de Bertioga e Guarujá. Nestes 

                                                           
21

 Idem, p. 93-99. 



23 
 

 
 

casos encontramos descrições das muralhas em pedra e o estado precário dos achados, 

atribuídos a Luis Saia. Outro dado importante é que nos deparamos com uma menção a 

Ricardo Severo no caso da Matriz de Itanhaém: 

"Foto n.º 38: Interessantíssima construção, certamente quinhentista, documento da nossa arquitetura 

religiosa primitiva, como tal citada por Ricardo Severo em "Arte Tradicional no Brasil", in Revista do 

Brasil, abril de 1917."
 22

 

Portanto, fica comprovada a estreita relação de algumas escolhas que ANDRADE fez nos 

arredores de Santos dez anos depois, com as proposições de SEVERO no período de 1914 a 

1917, quando realizou as Conferências em São Paulo citadas anteriormente. 

Outra referência que encontramos em relação ao primeiro relatório de ANDRADE foi de 

ARANTES
23

. Ele aponta que dessa listagem inicialmente feita por ANDRADE, cerca da 

metade das edificações foram efetivamente tombadas pelo SPHAN na região, conforme 

consta no quadro II que ilustra o artigo de sua autoria. Em Santos, as edificações tombadas 

foram: o Forte de São Tiago ou S. João; situado em Bertioga (na época a Bertioga era 

englobada pelo município de Santos); Ruínas do Engenho de S. Jorge dos Erasmos; Mosteiro 

de São Bento; Conjunto do Carmo e Ordem Terceira; e Casa do Trem. Em relação à Igreja de 

Santo Antônio do Valongo, o SPHAN tombou apenas o Retábulo da Capela da Ordem 

Terceira. 

Relacionamos a seguir a sequência dos procedimentos com os quais o SPHAN iniciou em 

1939 os estudos de tombamento em Santos, assim como a situação atual de cada processo e os 

respectivos enquadramentos dos bens nos livros de tombo. Além disso, apresentamos no 

APÊNDICE A, tabela com os bens relacionados por SEVERO e ANDRADE, 

comparativamente aos bens efetivamente tombados pelo SPHAN/ IPHAN em Santos. 

Em relação às indicações iniciais de Mário de Andrade para tombamento em Santos, o 

SPHAN abriu efetivamente o processo de tombamento número 216 em 1939 para estudo da 

igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Posteriormente, em 1941, a 

igreja foi tombada, ou seja, foi oficialmente inscrita como bem de interesse histórico (livro de 

Tombo Histórico) e artístico (livro de Tombo das Belas Artes). 

Este tombamento é bastante representativo, pois mereceu anteriormente uma breve referência 

elogiosa de Mário de Andrade: 

"[...] A igreja do Carmo foi iniciada em 1599 no mesmo lugar em que se acha atualmente, e terminada 

muitos anos depois. A instalação dos carmelitas em Santos data aliás de 1580, sob a chefia de frei 
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Domingues Freire, na igreja de N. S. da Graça, a antiga igreja santista construída por José Adorno em 

1562, doada ao povo por ele, e demolida, ah! em 1908, pra alargamento da rua José Ricardo. A igreja 

da Ordem Terceira do Carmo consta ser construção  do séc. XVIII, lá pelo seu meio, ocasião em que se 

reformou também o convento e igreja do Carmo seus vizinhos [...]"
24

 

Em seguida conclui: "O conjunto é de gostosa e nacionalíssima harmonia."25Essa observação 

de caráter estético, muito provavelmente acabou prevalecendo para a classificação do 

tombamento da igreja, com valor estético e histórico. Sobre essa classificação, Victor Hugo 

Mori do IPHAN nos apresenta uma explicação: 

"Os primeiros tombamentos do IPHAN em São Paulo foram baseados em estudos formulados pelo 

escritor Mário de Andrade (primeiro representante do IPHAN em São Paulo) com a colaboração do 

arquiteto Luis Saia. As justificativas principais neste período se referia às questões históricas, pois  

Mário de Andrade entendia que os monumentos de São Paulo não se apresentavam como obras de arte 

como ocorria nos bens de minas Gerais, no Nordeste e da capital Rio de Janeiro. No caso específico da 

igreja setecentista dos terceiros em Santos, a inscrição no Livro de Tombo de Belas Artes mostra uma 

das raras exceções nos primeiros tombamentos em São Paulo."
26

 

Portanto, segundo MORI tratou-se de uma situação particular, onde se atribui valor estético e 

histórico.  

De um modo geral, os registros de Mário de Andrade sobre o patrimônio do litoral paulista, 

nos arredores de Santos dão conta de um grande número de ruínas, muitas em locais 

inacessíveis até hoje, situação que pode ter dificultado uma avaliação mais criteriosa. 

Outro processo de estudo do Convento do Carmo também foi aberto pelo SPHAN em 1939. O 

Processo número 217 referente à Igreja e Convento de N. S. do Carmo, sem, no entanto, 

efetuar o respectivo registro e concluindo com a classificação “anexado”, mas sem explicar o 

termo. Muito provavelmente significava a anexação deste processo ao primeiro (216/39). 

Ainda sobre o Convento do Carmo, o SPHAN abre o Processo número 661 em 1962, também 

sem muitas explicações foi concluído com a classificação “anexado”. Cabe salientar que esses 

processos não se encontram disponíveis para consulta. 
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 Figura 01 - A imagem mostra a fachada do Conjunto do Carmo por volta de 1902 com a fachada lateral direita 

ainda visível, bem como a área conventual. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
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Figura 02 - Imagem recente da fachada do Conjunto do Carmo (da esquerda para a direita podemos observar a 

primeira porta que dá acesso à igreja da ordem terceira, a segunda à torre sineira, a terceira à ordem primeira. A 

quarta porta é a entrada do que restou da área conventual (demolida) e por último, a portada neocolonial. Neste 

trecho à direita da imagem está instalado o Pantheon dos Irmãos Andradas, local inaugurado em 7 de setembro 

de 1923 para  abrigar os restos mortais dos Irmãos Andradas: José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio 

Carlos. Foto do autor: jan.16 

Um fato que chama bastante a atenção sobre o Conjunto do Carmo é que inicialmente nem 

ANDRADE, nem o SPHAN consideraram o tombamento do conjunto como um todo. 

Situação somente alterada em 1987, quando foi aberto pelo então IPHAN o estudo de 

tombamento da igreja da Ordem Primeira. No entanto, encontra-se também classificado como 

o uso do termo "anexado". Diante do questionamento do não tombamento da Ordem Primeira, 

feito pelo Ministério Público Federal, o arquiteto Victor Hugo Mori do SPHAN emitiu o 

seguinte parecer: 

"O caso da não inclusão da ala da Ordem Primeira está associada ao grau de modificação e mutilação 

do seu conjunto igreja convento. A compra pela municipalidade de parte do edifício para a construção 

em 1923 do Panteão dos Andradas, a modernização empreendida tanto na igreja como na ala 

conventual para a instalação do Colégio carmelita que funcionou no local e a posterior demolição de 

metade da edificação para a construção de um prédio de escritórios para arrecadar fundos para a 

Província Carmelitana, contribuiu para a decisão do IPHAN. O mesmo ocorreu com a decisão do 

CONDEPHAAT em 1975. O CONDEPASA considerou o conjunto dos Terceiros e Ordem Primeira 

como um todo incluindo o Panteão dos Andradas no tombamento. Enquanto os órgãos de proteção 

federal e estadual consideraram os bens tombados na cidade como monumentos isolados, o 

CONDEPASA, ampliou o conceito da atribuição de valor considerando o centro histórico como 

principal monumento onde se inserem os elementos diversificados de épocas históricas distintas 
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incluindo o período moderno. Considerar a questão urbanística na proteção patrimonial vai ao 

encontro dos princípios expressos na Declaração de Amsterdam de 1975"
27

 

MORI aponta que o órgão de preservação municipal teve um entendimento diferente ao 

considerar o Convento como um todo no universo do chamado “centro histórico”. Apesar de 

que as ordens dos terceiros são tradicionalmente geridas administrativamente pelos fiéis, 

cabendo somente a orientação espiritual aos religiosos da Ordem Primeira, ou seja, a 

administração das ordens Primeira e Terceira ocorrem de maneira independente sendo 

conjugados somente os aspectos religiosos. Além disso, o órgão municipal considerou 

também as relações religiosas e afetivas que a população tem com o Conjunto do Carmo, 

sejam na ordem Primeira ou Terceira, não podendo desta maneira tratá-lo de forma 

"fragmentada". 

Outro ponto importante levantado por MORI foi em relação ao entendimento do órgão de 

preservação municipal ao considerar no tombamento do conjunto do Carmo a sua inserção 

histórica no meio urbano. Da mesma maneira, outras edificações também foram consideradas 

na Subzona de Interesse Histórico e Cultural, quando de sua criação no final dos anos 1980, 

tema que será tratado no Capítulo2. 

Em relação aos anos 1930, o SPHAN abre também o processo número 219/1939, para estudo 

da Casa do Trem (Bélico), finalizado em 1940 e registrado no Livro de Tombo Histórico e de 

Belas Artes. O mesmo processo 219 abarcava também o Forte de São Tiago ou S. João. Essa 

fortaleza, talvez a mais visitada e estudada por ANDRADE. Seus textos reproduzem 

informações sobre antigas imagens que existiram na capela, fruto das conversas com o então 

zelador do local, Sr. José Epifânio da Silva e com moradores da região. ANDRADE 

descreveu assim a condição do bem em 1937: 

"Este forte está bastante danificado pelo tempo e ameaçando  ruína. Ora trata-se justamente de um dos 

mais deliciosos perfis de arquitetura militar colonial que possuímos e há que conservá-lo [...] Com a 

mesma técnica de construção da capela, de pedra, com os interstícios cheios a canjicada, está 

construída a habitação anexa, que servia de alojamento aos soldados do forte. A sua fachada corre na 

linha sudeste-noroeste, e está separada do corpo do forte por pequena parede, com portão comunicante 

de 1,10 de largura. A habitação está afastada da linha da fachada lateral do forte, de 4,56 e se compõe 

de cinco dependências. A cobertura é de duas águas, telha vã e o piso empedrado. "
28

 

Este pequeno relato é apenas parte de uma minuciosa descrição de ANDRADE, 

demonstrando a atenção que teve com esse bem, situação que não encontramos em relação 

aos demais situados em Santos, que aparentemente se basearam em levantamentos 

fotográficos e históricos, sem definição exata das fontes de pesquisas. 
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Depois que o forte de São Tiago e a Casa do Trem foram relacionados por ANDRADE, o 

SPHAN protegeu as duas edificações relacionadas à defesa militar de Santos. Essa medida 

administrativa foi objeto da notificação nº 317 de 22 dezembro de 1939
29

, na qual o Diretor 

do SPHAN, Rodrigo M. F. de Andrade, após comunicar na mesma data o Ministro Capanema, 

informou ao então ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra o tombamentos das duas 

edificações. Posteriormente, em 1960, o forte de Bertioga ficou sob administração do Instituto 

Histórico e Geográfico do Guarujá, sendo que Luis Saia foi designado em 1962 para 

encaminhar os procedimentos de transferência das duas edificações do Ministério da Guerra 

para o Ministério da Educação e Saúde, conforme registrado no processo. Além disso, outras 

providências tomadas foram os registros em 1940 nos Livros Tombos Histórico e de Belas 

Artes. Posteriormente o Forte de São Tiago passou por algumas intervenções, em 1942 e em 

1997/2000, conforme relatado por MORI.
30

 

Somente no final da década de 1940, mais precisamente em 1948, através do Processo 348/45, 

o SPHAN volta a tombar outra edificação religiosa em Santos: o Mosteiro e Igreja de São 

Bento (na verdade Capela N. S. do Desterro), datado de 1650. 

O Mosteiro de São Bento foi relacionado por ANDRADE, conforme relato em suas Cartas de 

Trabalho, concluindo que: "É um monumento arquitetônico dos mais curiosos da cidade".
31

 

Apesar da indicação de ANDRADE não deixar muito claro qual seria o motivo dessa 

afirmação, chama a atenção a maneira como se deu o tombamento, conforme registro no 

Processo nº 348-T: 

"Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945 

Caro Saia 

Estando o Mosteiro de São Bento, de Santos, na iminência de sofrer certas obras que lhe poderão ser 

gravemente prejudiciais, o nosso amigo D. Clemente advertiu-me a esse respeito e lembrou-se que por 

não se achar ainda tombado o referido monumento, estaríamos sem elementos para orientar aquelas 

obras e até para impedir que as mesmas lhe viessem a causar danos graves. 

À vista das circunstancias, submeti o caso ao estudo do Lúcio que, tendo examinado a documentação 

fotográfica relativa ao mosteiro aqui existente no arquivo, opinou pelo tombamento imediato, embora o 

monumento não lhe pareça de excepcional valor. Tomei, pois, a iniciativa de expedir a notificação 

correspondente, embora condicionando a respectiva entrega a sua equiescência: remeto-a por seu 

intermédio, afim de que, se você julgá-la conveniente e oportuna, providenciar para fazê-la chegar as 

mãos do destinatário e, caso não concorde com o tombamento, queira devolvê-la a esta sede, com as 

ponderações que lhe ocorrerem. 

Na expectativa de sua resposta, envio-lhe um cordial abraço. 

Rodrigo M. F. de Andrade"
32
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Em relação a essa carta que Rodrigo Mello endereçou a Luis Saia podemos extrair 

importantes entendimentos. O primeiro deles é que o pedido de tombamento partiu de um 

amigo próximo, D. Clemente da Silva Nigra, monge beneditino, e não do SPHAN. No entanto 

já havia informações de ANDRADE sobre o Mosteiro no arquivo do SPHAN. Outra 

informação é que a edificação corria o risco de descaracterização por conta de possíveis obras 

de readaptação caso o Mosteiro fosse abandonado pelos religiosos beneditinos perdendo 

assim sua função original. Nesse período de pós-guerra mundial, ainda havia o impeditivo que 

determinados religiosos estrangeiros, principalmente alemães, viessem ao Brasil para ocupar 

postos nas igrejas, risco que a Ordem Beneditina corria, segundo registros no processo. Mas o 

que se destaca na citada carta é que qualquer estudo de tombamento dependia do aval de 

Lúcio Costa no Rio de Janeiro e de Luis Saia em São Paulo. Cabe recordar que SAIA foi 

indicado por ANDRADE para posto de Diretor Regional assumindo assim a direção dos 

tombamentos e das obras de restauração em São Paulo. Interessante notar que COSTA 

considerou o Mosteiro de São Bento uma obra sem expressivo valor, muito embora o 

Mosteiro tenha sido registrado no Livro de Belas Artes, contrariando assim a primeira 

avaliação feita através de fotografias de arquivo providenciadas por ANDRADE e SAIA. 

Após o registro do Mosteiro de São Bento no Livro de Belas Artes, outro tombamento em 

Santos somente voltou a ocorrer em 1959, através do Processo nº 545/56, que resultou no 

registro, no Livro Tombo de Belas Artes (valor artístico), da antiga Casa de Câmara e Cadeia, 

incluindo a área arborizada que a ambienta. Nota-se que esta edificação não constava das 

indicações de ANDRADE e muito menos de SEVERO. 

Consultando o Processo encontramos o Ofício de SAIA relatando a situação de risco da antiga 

Casa de Câmara e Cadeia de Santos, bem como a necessidade de proteção: 

"Tendo em vista a situação do antigo prédio da cadeia de Santos, especialmente a circunstancia da 

repartição ali sediada estar na eminência de ocupar novo edifício e os rumores de que o Estado estaria 

interessado em se desfazer do imóvel em questão que oferece a perspectiva da demolição, acredita esta 

chefia na conveniência de se iniciar, desde logo, a tramitação necessária para o tombamento do 

mesmo."
33

 

Citando inclusive nesse documento a conveniência de se incluir no tombamento a praça em 

frente à cadeia cujo jardim já estaria, segundo SAIA, sendo objeto de estudo do paisagista 

Burle Marx. 

Além do tombamento, SAIA promoveu no início dos anos 1960 uma completa remodelação 

do prédio originalmente construído entre 1839 e 1869, o qual, no momento do tombamento, 
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não mais apresentava suas feições originais. Com essas obras SAIA retomou a primitiva 

configuração, fato que se repetiu em outras restaurações por ele realizadas no Estado de São 

Paulo conforme relatado por GONÇALVES.
34

  

No ano de 1963, ocorreu o tombamento com valor histórico do Engenho São Jorge dos 

Erasmos, iniciado através do Processo nº 678/62. Em relação ao Engenho existem certas 

particularidades que se destacam. A primeira delas é que Mário de Andrade ao indicar o 

Engenho para ser preservado em 1937 corrigiu a informação que teria sido o primeiro 

engenho da capitania de São Vicente: 

"Sua história é bem conhecida. Trata-se do antigo engenho do Senhor Governador, ou do Trato, 

iniciado em 1534 por João Veniste e outros, de sociedade com Martim Afonso. Foi vendido muitos anos 

depois  a Erasmo Scheter, de que tomou o nome. Reconstruído algumas vezes, foi definitivamente para 

o planalto. É o terceiro engenho da Capitania, e não o primeiro, como afirmam alguns, 

desavisadamente. Não sabe ainda este Serviço qual o estado atual destas ruínas."
35

 

Ocorre que, nos anos 1950, a gleba de terra onde o antigo engenho situa-se, na Vila São Jorge, 

na zona Noroeste de Santos, foi adquirida por Octávio Ribeiro de Araujo e sócios, conforme 

Cláusula Contratual de dilatação de dois para cinco anos do prazo de preempção, existente no 

Processo. Nesse documento existe menção à professora Maria Regina de Cunha Rodrigues 

ligada de alguma maneira, talvez não institucionalmente à Faculdade de Filosofia, Ciência e 

Letras da Universidade de São Paulo - USP. Essa pesquisadora foi na verdade quem 

conscientizou os proprietários sobre a importância histórica das ruínas. Os mesmos 

pretendiam abrir um loteamento na região, mas tinham, conforme registro o senso de, por 

iniciativa própria, preservar as ruínas. Dessa maneira decidiram que a melhor seria a doação 

da área do engenho para a Universidade de São Paulo, providência tomada conforme Processo 

USP 3591/1955. 

A informação de que a pesquisadora foi de fato quem reacendeu nos anos 1950 o debate sobre 

a importância e a necessidade de proteção das ruínas é confirmada pelo ofício da FFLCH- 

USP datado de 23 de maio de 1962, dirigido a Rodrigo Mello Franco de Andrade, solicitando 

o tombamento do Engenho dos Erasmos. 

Nesse documento se fez menção ao trabalho desenvolvido pela pesquisadora e ao fato da 

mesma já haver anteriormente endereçado correspondência ao DPHAN:  

"A solicitação que ora fazemos ao DPHAN corrobora a que anteriormente lhe dirigiu a licenciada 

Maria Regina da Cunha Rodrigues no mesmo sentido, por se tratar de pessoa que, embora altamente 
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credenciada para o assunto, por ter sido quem estudou e levantou o debate sôbre as ruínas em questão, 

não pertence ao quadro dêste Instituto Universitário."
36

 

Por certo que o pedido feito pela pesquisadora não surtiu o mesmo efeito que o Ofício 

enviado pela Faculdade de Filosofia. Mas, a importância que se deu ao pedido de tombamento 

pode ser medida pela iniciativa de Judith Martins37, então chefe da Seção de História quando 

solicitou o parecer do professor da FFLCH- USP, Sérgio Buarque de Holanda: "[...] venho 

solicitar a V.Sa. queira emitir e remeter a esta sede seu abalisado parecer a respeito, a fim de 

habilitar-nos a deliberar sôbre a conveniência ou não do referido tombamento."
38

 

Portanto, estava nas mãos de HOLANDA a importante decisão. O professor Sérgio Buarque 

de Holanda assim se manifestou, em 15 de junho de 1962, sublinhando a omissão de data na 

correspondência de Judith Martins onde mencionou o então vice-diretor em exercício da 

FFLCH -USP: 

"Em resposta ao Ofício nº. 700, sem data, dessa chefia, relativo ao pedido de tombamento do Engenho 

de S. Jorge dos Erasmos, no Município e Santos, cumpre-me dizer que a medida proposta visa a 

preservação  dos restos de um dos mais antigos, se não o mais antigo engenho de açucar de que há 

notícia segura em nosso país, e digno por isso, do zêlo dos interessados em nosso patrimônio histórico. 

Julgo assim, de todo procedente a solicitação dirigida nesse sentido à DPHAN pelo Professor Dr. 

Cândido Lima da Silva Dias, vice-diretor em exercício da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

U.S.P."
39

 

Embora sucinto, outro parecer datado de 31 de janeiro de 1963, foi o do Conselheiro Pedro 

Calmon, designado por Rodrigo Mello Franco de Andrade para relator do Processo: 

"É de aconselhar-se, com o tombamento (que se recomenda) a preservação do que subsiste do engenho 

quinhentista, com a reserva de área indispensável tanto para a organização das visitas turísticas e 

escolas, como para os eventuais trabalhos arqueológicos, que podem e devem desenvolver-se na região 

'Vicentina'."
40

 

Esse parecer antevê o papel desempenhado atualmente pelo Engenho dos Erasmos, que se 

tornou um importante centro de pesquisa da USP, voltado aos estudos ambientais, 

arqueológicos e culturais, mantendo assim um vínculo com as escolas públicas e privadas 

além de promover cursos e palestras voltados às comunidades da região. 

Somente em 1973, o IPHAN volta a concretizar outro tombamento em Santos: o edifício em 

estilo neoclássico, de dois pavimentos e fachada azulejada, situado na Rua do Comércio, nº 

94/96 e 98, através do Processo nº 751/65. O conhecido sobrado da Rua do Comércio, 
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construído pelo Comendador Ferreira Neto41, com "frontaria azulejada" (restaurado em 1992), 

também não constava na relação feita por ANDRADE em 1937. Curiosamente esse processo 

é iniciado a partir de um telegrama enviado ao então DPHAN: 

 
Figura 03 - Reprodução do telegrama enviado ao DPHAN em 1965. Fonte: Processo nº. 751/65, Arquivo do 

IPHAN. 

Neste documento, Luis Saia solicita o tombamento do imóvel com base em risco de 

"deformação irremediável" indicando inclusive o nome e endereço do proprietário do imóvel. 

Esse telegrama, protocolado em 1º de fevereiro de 1965, provocou a imediata providencia do 

diretor Rodrigo Mello Franco de Andrade, no sentido de determinar ao chefe do 4º. Distrito 

Luis Saia o tombamento do imóvel, conforme teor dos Ofícios nº. 134/6542. 

Após as notificações de praxe, surge a informação já na gestão de Renato Soeiro, em 1973, de 

Judith Martins, de que o bem tinha sido inscrito no Livro de Tombo Histórico. Esse 

tombamento é bastante peculiar; muito embora o sobrado azulejado seja uma referência 

expressiva da arquitetura neoclássica em Santos, construído a expensas do rico e influente 
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comerciante Comendador Ferreira Neto, não há qualquer descrição sobre o edifício. Outro 

dado a sublinhar é que não se sabe, ou pelo menos não há indicação no processo sobre a 

origem do pedido ou de quem partiu tal solicitação, embora o texto do telegrama nos dê uma 

ideia de que o autor sabia da importância do bem e de que corria risco de descaracterização. 

Posteriormente, o IPHAN consulta o CONDEPHAAT e a Prefeitura de Santos sobre a 

viabilidade de desapropriação do imóvel dada a sua condição precária. O que ocorreu 

posteriormente foi que a fachada do sobrado com frontaria azulejada foi restaurada em 1992 

pela Prefeitura de Santos, sendo ocupado parcialmente pelo Centro de Memória de Santos. 

Atualmente subutilizado, o sobrado considerado “monumento nacional” ainda aguarda por um 

projeto que concretize um aproveitamento digno de sua relevância. 

Em relação à arquitetura religiosa, o IPHAN volta a tombar outro exemplar em 2003. Desta 

vez, foi o Retábulo da Capela da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco, situado no 

Santuário do Valongo. Esse estudo havia sido iniciado através do Processo nº 556, de 1957. 

Anteriormente, o Conjunto de Santo Antônio do Valongo já merecera a atenção tanto de 

SEVERO quanto de ANDRADE, conforme mencionado. O tombamento realizado pelo 

IPHAN atribuiu o valor artístico ao Retábulo da Capela da Venerável Ordem Terceira de São 

Francisco da Penitência. Importante registrar que as edificações propriamente foram 

descartadas da proteção: a igreja da Ordem Primeira e a Capela dos terceiros, além do claustro 

e demais dependências como a biblioteca. O estudo de tombamento foi iniciado em 1957, 

com base na inspeção feita pelo arquiteto Edgard Jacintho da Silva. Em 08 de março de 1957, 

este técnico indicou o Retábulo da Capela lateral (Ordem Terceira) da Igreja Santo Antonio 

do Valongo para tombamento. Portanto, não houve, no primeiro momento, a menção ao 

tombamento da igreja e da capela das Ordens Franciscanas. 

Uma informação técnica, datada de 10 de janeiro de 1959, de autoria do historiador Paulo 

Thedim Barreto, informa: 

"Tendo em consideração a proposta do Dr. Edgard Jacintho da Silva e a inspeção que fizemos na 

companhia do Dr. Luís Saia, chefe do 4º distrito, opinamos pelo tombamento dos restos da talha do 

altar-mor da capela da O. 3ª. de Santo Antônio do Valongo, em Santos, São Paulo. Quanto ao mais 

edifício, já tão adulterado, não merece a proteção da D.P.H.A.N."
43

 

Praticamente essa "sentença" proferida por BARRETO e SAIA é que prevaleceu no 

tombamento do Retábulo. Na avaliação, o conjunto arquitetônico religioso não merecia a 

proteção, pois estava desfigurado pela demolição do convento. Quanto ao Retábulo, não se 

sabia como caracterizar esse remanescente de altar. O certo é que essa "confusão" perdurou, 
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inclusive quando, em 11 de dezembro de 1959, Rodrigo Mello Franco de Andrade encaminha 

um ofício a Luís Saia solicitando "precisar" o tombamento. Continuavam a utilizar o termo 

"restos da talha do altar-mor" da capela da ordem 3ª de Santo Antonio. 

Porém esse estudo permaneceu paralisado até os anos 1990. Somente em 1999 é que o estudo 

de tombamento foi retomado em função do empenho do IPHAN em finalizar os diversos 

processos que aguardavam conclusão. Cerca de 46 processos abertos até a década de 1950 

estavam na condição de "sobrestados" no Arquivo Central, ou seja muito provavelmente 

aguardando prosseguimento, conforme documento do órgão
44

. 

Decorre que, neste mesmo ano a Prefeitura de Santos solicita ao IPHAN o tombamento do 

Santuário do Valongo. Para isso, embasa o pedido em uma proposta de revalorização da 

região do Valongo, inclusive com a previsão de recuperar diversos imóveis de interesse 

cultural no entorno. Este pedido da PMS obriga o IPHAN a retomar o estudo de tombamento 

que aguardava a avaliação do valor formal do antigo Retábulo. Agora acrescido do pedido da 

Prefeitura. 

Desta forma, coube ao historiador Adler Homero Fonseca de Castro, lotado no Rio de Janeiro, 

elaborar um parecer sobre o tombamento. Em visita ao Convento do Valongo, no dia 8 de 

maio de 1999, um domingo, o historiador relatou a impossibilidade de entrar em todos os 

ambientes da igreja. Nesse relato, inclusive, descreve que foi obrigado a examinar o Retábulo 

da Capela dos Terceiros a uma distância considerável, pois uma antiga grade fechada (que 

existe até hoje) impedia o acesso à capela dos terceiros. 

Porém, apesar da distância, o historiador descreveu a situação do Retábulo: 

"Sobre 'os restos da talha do altar-mor', observamos apenas a existência de algumas peças soltas, 

localizadas em uma das salas da administração do prédio [...] tendo estas sinais de danos por insetos 

ou ação das intempéries. Nos altares da igreja observa-se que, houve aproveitamento de peças mais 

antigas, possivelmente dos altares anteriormente existentes, mas todas estas estão dispersas pela igreja, 

impossibilitando sua compreensão como elemento artístico isolado."
45 

Este Laudo (07/99) existente no processo descreve a condição do altar e da edificação, 

naquele momento, mesmo com as limitações reconhecidas por ele para execução da tarefa. Na 

verdade, o bem é detalhado e nos dá uma boa noção das condições do Retábulo. O historiador 

finaliza o Laudo sacramentando o descarte da opção pela preservação da igreja franciscana do 

Valongo: "O monumento está em bom estado de conservação, nada havendo que comprometa 

a sua preservação a longo prazo, contudo descaracterizado."  
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Permaneceram, portanto, as dúvidas sobre o que fazer quanto ao tombamento do Retábulo. 

Em relação à igreja, o mesmo historiador, no Parecer nº 32/99, recomenda o arquivamento do 

processo de estudo de tombamento por apresentar-se descaracterizada, não atendendo o 

parágrafo 1º do Decreto Lei nº 25/1937. No entanto, com relação ao Retábulo, recomenda que 

uma pessoa mais habilitada faça uma avaliação mais precisa.  

Essa tarefa coube à museóloga Gláucia Cortes Abreu funcionária do IPHAN, que elaborou 

Parecer datado de 31 de janeiro de 200046, no qual fez um retrospecto dos pareceres anteriores 

desde 1957.  

ABREU destacou em seu parecer que a igreja franciscana foi construída por volta de 1641 

(construção iniciada nesse ano sem, no entanto ter sido registrada a data da sua conclusão) e a 

capela iniciada em 1689 e inaugurada em 1691. Segundo seu parecer existem registros que 

foram feitas diversa reformas: em 1798/99, 1819/22, 1875, 1926 e em 1935/38. 

Com base em sua análise, ABREU não modifica o posicionamento pelo não tombamento do 

conjunto. No entanto, em relação ao Retábulo da capela lateral dos Terceiros realizou um 

estudo bastante apurado sobre o valor estético e formal da obra: 

"Constatamos tratar-se de um trabalho de artistas primitivos, já que notamos um resultado de certa 

forma rude, de aspecto profuso, mas que não possuí originalidade na maneira de ordenar, compor e 

equilibrar, compatibilizando um complexo vocabulário de formas, de modo a atingir um resultado que 

revela unidade e coerência, e cuja linguagem emocional possibilita-nos perceber o universo místico 

artístico do homem barroco paulistano."
47

 

Citando inclusive Germain Bazin, quando este se referiu a esse altar em sua obra "A 

Arquitetura Religiosa Barroco no Brasil": 

"De uma grandiosidade pesada, é o altar atualmente localizado na capela da Ordem Terceira, 

perpendicular à igreja de Santo Antônio de Santos. O estilo, com elementos fitomórficos e rocalha é de 

aproximadamente 1740."
48

 

Portanto, um parecer bastante elucidativo quanto à importância do Retábulo. ABREU 

destacou a originalidade da obra sob o aspecto da rudeza, considerada pesada em seus 

elementos escultóricos, mas que no conjunto revela certo equilíbrio estético dentro do 

universo do barroco paulista. Essa avaliação difere da leitura feita inicialmente por CASTRO, 

como apontamos anteriormente, que não vislumbrou essa possibilidade de conjunto, além de 

ressaltar que o altar encontrava-se com peças espalhadas em outros ambientes. Quanto à 

questão da rudeza da obra e da falta de valores estéticos, encontramos em ANDRADE uma 

justificativa para essa condição. ANDRADE ao comparar arquitetura colonial religiosa de São 
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Paulo com a de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro considerou essas limitações decorrentes 

da falta de recursos humanos e econômicos.  

 
Figura 04 - do Retábulo Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, Fonte: ARQUIVO IPHAN 
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Outra informação importante que ABREU revelou é que provavelmente este altar não 

pertencia originalmente à capela dos terceiros: 

"O teto atual da capela é bem mais alto. Suponho que este altar é o mais antigo altar-mor da igreja 

conventual, um pouco alterado por ocasião da colocação nessa capela. A grande tarja das cinco 

chagas, sustentada por dois anjos tocando trombeta e que se encontra encimada do altar, deve ser 

originária do antigo arco cruzeiro."
49

 

Citando um manuscrito encontrado no Arquivo Noronha Santos, ABREU conclui seu parecer 

pela inscrição do Retábulo da Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no 

Livro do Tombo das Belas Artes.  

Mas restava ainda o parecer do Conselheiro do IPHAN, prof. Nestor Gourlart Reis Filho. Em 

relação ao tombamento do Retábulo da Capela dos Terceiros, REIS FILHO, neste parecer de 

2001, apoia a iniciativa, "pelas razões expostas na inicial e no parecer da Museóloga Gláucia 

Abreu." 

Quanto ao pedido da Prefeitura Municipal de Santos, feito em 1999, REIS FILHO ressaltou o 

empenho da Prefeitura em revitalizar a região do Valongo, conforme a documentação 

apresentada e constante no processo. Porém, é taxativo quanto ao não tombamento de todo o 

Conjunto Franciscano do Valongo, avaliando inclusive que o conjunto já contava com a 

proteção do CONDEPHAAT. 

Segundo ele em seu Parecer: 

1. "O convento não existe mais, foi demolido há mais de 140 ano [...]." 

2. "A fachada já não é original, tendo sido reconstruída em 1956, conforme esclarece no item "Análise 

Histórica", do documento entregue pela Prefeitura Municipal de Santos [...]." 

3. O interior foi total e irremediável descaracterizado como se depreende do parecer do IPHAN 

[...]."
50

 

Podemos considerar também das obras em andamento no Santuário, sem autoria definida, 

com data provável dos anos 1950, onde há a seguinte observação: "A orientação da reforma 

lembra bem a das reformas de Minas, de D. Helvecio, com a tendência de „fazer‟ estilo 

colonial."51
 

Portanto, o parecer de REIS FILHO foi preponderante para a definição do tombamento 

apenas do Retábulo, conforme registro na Ata da 28ª Reunião do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural de 19/04/2001
52

. Deixou-se de considerar a importância do Santuário 

como testemunho da presença dos Franciscanos em Santos desde o século XVII, mesmo com 
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as alterações ao longo de sua história. Aliás, o mesmo critério adotado em relação ao 

tombamento do Carmo, muito embora o IPHAN tenha posteriormente incluído no 

tombamento a igreja da Ordem primeira carmelita. 

O último tombamento realizado pelo IPHAN em Santos chama a atenção por várias razões. 

Talvez a mais importante tenha sido o reconhecimento tardio da arquitetura eclética, negado 

anteriormente pelo órgão em sua trajetória. Isso só ocorre, pelo menos em Santos, em 2012, 

com o tombamento do Edifício da Bolsa Oficial do Café, atribuindo-se a ele os valores 

histórico e artístico. Iniciado em 2003, o Processo nº 1514/2003 registra informações 

importantes sobre o estudo de tombamento do edifício mais significativo da cidade e um dos 

mais expressivos do Estado. 

Um fato interessante é que a iniciativa da preservação não partiu do órgão federal e sim de 

uma entidade de caráter privado, a Associação dos Amigos do Museu dos Cafés do Brasil, 

representadas por Eduardo Carvalhaes Filho e José Moreira da Silva, empresários santistas 

cuja participação em outra entidade, o "Centro Vivo" iremos abordar no Capítulo 2.  Muito 

embora o prédio da Bolsa Oficial do Café fosse de propriedade do governo do Estado de São 

Paulo, após articulação entre as partes, envolvendo inclusive o então governador Mário 

Covas, parte do edifício passou a ser administrado por essa entidade com a gradativa 

desocupação da Secretaria da Fazenda (inclusive com restauração do prédio realizada nos 

anos 1990 com recursos do Governo Estadual). 

O pedido foi protocolado no IPHAN em 14 de janeiro de 2003 pela entidade “Museu do 

Café”, e a justificativa foi por "acreditar que se trata do edifício é o que melhor representa a 

memória do comércio do café brasileiro, nacional e internacionalmente"
53

 

Portanto, tratou-se de associar a memória do comércio do café ao edifício. O pedido de 

tombamento da entidade embasou-se principalmente na pesquisa realizada pelos arquitetos 

Gino Caldatto Barbosa e Jaqueline Fernández Alves, cujo trabalho denominado "O Palácio do 

Café"
54

  foi anexado ao processo, contendo o levantamento histórico e justificativas sobre a 

importância do edifício. Este trabalho que embasou o pedido de tombamento, ao IPHAN 

resultou em uma publicação no ano de 2004.
55
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O principal aspecto destacado na pesquisa foi a trajetória do café no Estado de São Paulo, 

culminando com a construção do prédio, que abrigaria o principal pregão de comercialização 

do produto no Brasil, próximo ao principal porto de escoamento do produto. Isso motivou o 

início da construção do edifício em 1920, pela Companhia Construtora de Santos
56

, de 

propriedade do empresário e político Roberto Simonsen, tendo sua inauguração ocorrida em 

1922, ano das comemorações do Centenário da Independência do Brasil.  

A motivação apresentada por ALVES e BARBOSA foi no sentido de: "Justificar a 

solicitação do tombamento deste bem cultural como de interesse nacional por tratar-se do 

único edifício construído no país para centralizar os negócios de café no Brasil."57
 

Para tanto citam o entendimento de Rodrigo Mello Franco de Andrade que definiu a "herança 

de nossos antepassados" como sendo os "documentos de identidade da nação brasileira". 

Neste caso, associados aos ciclos econômicos, considerando-se o café como o mais 

representativo, sendo o "produto identificado com o país" e consequentemente ligado à 

Santos e ao porto. 

Nesta mesma linha seguiu o parecer do IPHAN elaborado pelo arquiteto Victor Hugo Mori, 

sublinhando que o estudo apresentado foi embasado no Processo de tombamento do órgão 

estadual, o CONDEPHAAT, acrescido de novas informações com iconografia e plantas. 

MORI destaca que a Companhia Construtora de Santos, uma das maiores empresas de projeto 

e construções de seu tempo, fez do edifício da Bolsa de Café seu principal "cartão de visita". 

Evidencia também que o "Palácio da Bolsa de Café de Santos" foi concebido como um 

monumento, marco simbólico do apogeu do ciclo café, desta forma, "nasceu para ser 

excepcional." 

MORI ressaltou ainda que o edifício seria da classe dos "monumentos voluntários" ou 

monumentos intencionais com valor já atribuído, diferindo, portanto, segundo ele, dos 

"monumentos involuntários", que necessitariam de tempo para agregar valores culturais. 

Interessante esse entendimento, pois, se a sede da Bolsa Oficial do Café já possuía esse 

atributo do valor cultural desde o nascedouro, porque razão então necessitaria da chancela do 

tombamento para ser considerado "monumento nacional"?  
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Quanto a esse aspecto MONNIER considera: 

"Resta, por fim, a questão das relações do edifício-evento com a problemática do patrimônio. Como 

impedir que uma relação se estabeleça entre o vigor do evento e a decisão de proteção? Cabe à 

aproximação histórica julgar se o valor patrimonial corresponde à força do evento. É o estudo da 

recepção que permite estabelecer o valor do evento no tempo e no espaço."
58

 

Por esse entendimento o edifício da Bolsa do Café foi concebido como um monumento para 

representar a força econômica da comercialização do café em Santos. No entanto esse fato 

sofreu um sério revés com a crise de 1929 e com a derrocada do sistema político e econômico. 

Assim o “evento” que o originou deixou de dar sentido ao uso original. Outro evento ligado à 

sua origem foi criado no sentido de reutilização do edifício como Museu do Café. Esta seria a 

tentativa de recuperar a importância cultural do prédio e restabelecer o “valor do evento no 

tempo e no espaço” conforme entendimento de MONNIER. 

A finalização dos procedimentos de estudo de tombamento da Bolsa do Café, marco da 

revitalização da região central, se deu durante a 51ª Reunião do Conselho Consultivo 

realizada em Santos, no próprio prédio da antiga Bolsa do Café, em 7 de dezembro de 2006, 

sob a presidência do arquiteto Luiz Fernando de Almeida. Nesta reunião entre outros assuntos 

foi apresentado e votado favoravelmente o parecer do conselheiro relator Italo Campofiorito 

para tombamento do prédio, do mobiliário da sala de pregões, das telas de Benedicto Calixto e 

das esculturas das fachadas. 

Mas o que se destacou nas palavras do relator, além do reconhecimento dos atributos 

arquitetônicos do prédio foi a exposição da origem das posições antagônicas no IPHAN sobre 

a preservação de exemplares ecléticos: 

"Mais uma pequena digressão, dessa vez, mais intimamente ligada à vida do IPHAN. Quero referir-me, 

embora rápida e superficialmente à querela que opõe a preferência de tantos técnicos jovens da 

Universidade e do IPHAN à opinião dominante nesta casa até a década de 70, contra qualquer 

valorização artística da arquitetura agora chamada geralmente de eclética e severamente definida por 

Lúcio Costa, no texto "Problema Mal Posto" (19.11.1972), como constituída de produtos marginais à 

linha da "evolução arquitetônica verdadeira" e, como tais - não obstante o seu apuro acadêmico - 

"artificiosas manifestações de falsa arquitetura, pejorativamente tachada como beaux-arts. Nesta 

manifestação tão importante, da que fiz citação inevitavelmente truncada, falava a voz da arquitetura 

moderna brasileira [...]".
59

 

Sobre a tal "querela" entre "novos e antigos" no IPHAN, CAMPOFIORITO atribui esse 

antagonismo à visão que Lúcio Costa construiu sobre a chamada "beaux-arts", visão que 

predominou no IPHAN, pelo menos até os anos 1970. 
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Ainda sobre esse entendimento do IPHAN em relação a arquitetura do prédio da "Bolsa do 

Café", MORI associou o tombamento ao ciclo da economia cafeeira, ou seja, dentro de uma 

certa continuidade e coerência de critérios de seleção consagrados pelo órgão: 

"A pertinência do tombamento federal é inequívoca. Da chamada arquitetura do café foram tombadas 

pelo IPHAN: a Fazenda Resgate em Bananal, representativa do período em que o Café se expandia do 

Vale do Paraíba fluminense para o estado de São Paulo; a Fazenda Pau d'Alho em São José do 

barreiro, um dos primeiros agenciamentos rurais adaptados para a produção do café; e inúmeras 

residências urbanas em Rio Claro, São Luiz do Paraitinga, Campinas, Santos, etc... 

A requintada Bolsa Oficial do Café encerraria e completaria o ciclo histórico já consagrado pelo 

IPHAN, configurando um conjunto temático fundamental da arquitetura pré-industrial na história 

nacional."
60

 

Na visão de MORI a seleção não se daria através da identificação de estilo ou modo de 

produção dessa arquitetura. A definição da importância cultural se daria pelos ciclos 

econômicos, no caso a produção de riqueza gerada pelo café. Essa tese de certa maneira se 

confronta com os critérios estabelecidos durante a chamada fase “heroica” do SPHAN, na 

medida em que se estabeleceu prioritariamente a preservação da arquitetura do período 

colonial que fizessem sentido para a construção dos valores de nacionalidade brasileira. 

Esse tombamento demonstra, de certa forma, uma tentativa de mudança na visão do órgão 

federal em relação a arquitetura denominada "eclética", muito embora seja ao mesmo tempo a 

comprovação de que o IPHAN pouco se dedicou à preservação de bens culturais produzidos 

durante o apogeu do café. Em Santos, a prova disso foi a demolição do antigo Cassino Parque 

Balneário, ocorrida nos anos 1970, cujo valor do conjunto arquitetônico não foi reconhecido 

pelos órgãos de preservação que havia naquele momento, federal e estadual. 

A situação do patrimônio edificado na Baixada Santista ficou, por um longo período, 

dependente das ações do SPHAN. Essa condição contribuiu em parte para a destruição de 

conjuntos relevantes, como foi o caso da Igreja de S. Francisco de Paula, que havia sido 

mencionada por ANDRADE, e da antiga Santa Casa de Santos, ambos demolidos quando da 

construção do túnel Rubens Ferreira Martins nos anos 1950 ligando o centro às praias. A 

centralização da preservação no SPHAN perdurou, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo 

menos, até a criação do CONDEPHAAT: 

"Diversamente do que ocorreu em Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, principalmente 

após 1967/68, a maior parte do patrimônio cultural localizado em São Paulo ficou para ser preservado 

a nível estadual, onde tardiamente se criou o Conselho de Defesa do patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo."
61
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Nos anos 1940, COSTA tocou nessa questão quando discorreu sobre o Plano de Trabalho para 

a divisão de Estudos e Tombamentos da DPHAN e particularmente a questão dos bens de 

valoração regional que não se enquadravam no universo do patrimônio nacional até então 

atribuídos pelo Órgão:  

"É imprescindível, portanto encontrar-se a fórmula jurídica capaz de estabelecer, dentro dos preceitos 

constitucionais o vínculo necessário entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, 

criando-se então três categorias de tombamento conforme o grau de interesse apresentado pelo 

monumento: nacional, regional ou estadual, e municipal, atribuindo-se uma parte do ônus que a 

medida a carreta aos governos do estado e do município interessado - ou atingido - conforme o espírito 

com que a medida venha a ser, por eles, recebida. Só assim se poderá vencer o impasse que, de longa 

data, tanto embaraço e prejuízo vem causando à proteção da parte mais modesta - tantas vezes a mais 

significativa - do nosso patrimônio histórico-artístico.
62 

COSTA mencionou o impasse durante a elaboração dos inventários pelos técnicos, que 

acabava acarretando ao mesmo tempo angústia e perplexidade em razão de não se poder 

atribuir valor nacional a construções com significado regional por força do Decreto 25/1937. 

Segundo COSTA, a maneira mais adequada de se tratar a questão seria com a criação de 

órgãos regionais ou locais, o que acabou ocorrendo no estado de São Paulo com a criação do 

CONDEPHAAT. 

Ao estudarmos os processos de tombamentos do IPHAN em Santos, desde os anos 1930, é 

perceptível que a atuação do órgão na Baixada Santista particularmente em Santos, se deu de 

maneira errática. Ou seja, os tombamentos não foram feitos de forma sistematizada, com base 

nos levantamentos iniciais de Mário de Andrade ou outros inventários. Mas, foram feitos 

principalmente com base nos entendimentos pessoais que Luis Saia teve sobre a preservação 

de Santos. Além disso, os critérios utilizados para a preservação não partiram de uma 

articulação prévia, mas sim de pedidos esporádicas de pessoas próximas ao círculo da 

preservação. Outro dado é que a seleção "do que" tombar seguiu rigidamente os critérios 

históricos baseados na tese da "originalidade". Com isso, foram descartados ou não 

considerados diversos edifícios importantes que já apresentavam determinado grau de 

alteração ou que não pertenciam ao período colonial, centro das atenções da chamada "fase 

heroica" do IPHAN. Com a criação do CONDEPHAAT, Órgão Estadual, essa lacuna foi 

preenchida.  

CONDEPHAAT 

Trataremos da trajetória do CONDEPHAAT de maneira bastante sucinta face ao interesse da 

pesquisa, pois concentraremos nossa análise sobre a atuação do órgão no Capítulo 3.  
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No âmbito do estado de São Paulo, a preservação de bens culturais de valor regional passou a 

ter como referência o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico – CONDEPHAAT, criado em 1968. Sua regulamentação se deu através da Lei nº 

10.247, de 22 de outubro de 1968, promulgada pelo então Governador do Estado Roberto 

Costa de Abreu Sodré, se reportando ao artigo 128 da Constituição Estadual de 1967, com as 

seguintes atribuições: 

“Artigo 2º – Competirá ao Conselho a adoção de todas as medidas para a defesa do patrimônio 

histórico, artístico e turístico do Estado, cuja conservação se imponha em razão de fatos históricos 

memoráveis, do seu valor folclórico, artístico, documental ou turístico, bem assim dos recantos 

paisagísticos, que mereçam ser preservados. 

Parágrafo Único – Caberá ao Conselho, para efetivação do disposto neste Artigo: I – propor às 

autoridades competentes o tombamento de bens nele referidos, bem como solicitar a sua 

desapropriação quando tal medida se fizer necessária;  

V – ter a iniciativa de projetar e executar às expensas do Estado as obras de conservação e 

restauração de que necessitem os bens públicos ou particulares discriminados neste Artigo;  

VI – cadastrar os bens tombados na forma da legislação vigente;  

VII – adotar outras providencias previstas em regulamento.”
63

 

O surgimento de um órgão estadual de proteção decorreu das reformas administrativas 

realizadas pelo governo do Estado que culminaram na criação da Secretaria de Cultura, que 

passaria a concentrar diversos setores administrativos que cuidavam da cultura no estado, de 

maneira dispersa. Além disso, representou um contexto histórico onde a sociedade civil 

paulista organizada em entidades lutava por ampliar sua participação social, inclusive na área 

cultural. 

Outro aspecto é que a criação do CONDEPHAAT possibilitou a ampliação do entendimento 

da Preservação. Através do tombamento de elementos naturais o órgão contribuiu para que o 

meio ambiente fosse reconhecido como Patrimônio, contribuindo assim para a melhoria das 

condições de vida da população. 

Desta maneira a historiadora Marly Rodrigues avaliou a atuação do órgão estadual na 

preservação de bens culturais: 

"Durante quase trinta anos de atuação, o Condephaat instituiu um patrimônio bastante heterogêneo, 

cuja composição resultou da dinâmica entre a sociedade e o Conselho, bem como do próprio equilíbrio 

das diferentes concepções de História e de patrimônio adotadas por técnicos e conselheiros."
64

 

RODRIGUES, quando tratou do CONDEPHAAT levantou alguns aspectos importantes em 

relação à atuação do órgão, destacando, por exemplo, que o perfil heterogêneo dos 

tombamentos refletiu a relação da sociedade e do Conselho. Além disso, sublinhou que, neste 

processo, houve certo equilíbrio de entendimento entre os técnicos e os conselheiros sobre os 

critérios de Preservação adotados pelo órgão.  

RODRIGUES avalia que: 
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“A criação do órgão de proteção ao patrimônio em São Paulo inscreveu-se nos contornos do culto 

cívico ao passado e da consagração pragmática desse mesmo passado, enquanto produto de consumo 

cultural valorizado com a expansão da indústria do turismo. Essas concepções opunham-se àquela, de 

matriz modernista, que orientara a formação do Sphan e dos profissionais que atuavam no 

“Patrimônio”, segundo a qual o passado era referência para a constituição da nacionalidade e fonte 

de conhecimento da História da Arquitetura.”
65

 

Ao longo de seus quase quarenta e seis anos de existência o CONDEPHAAT catalogou, 

inventariou e tombou inúmeros bens culturais nos municípios paulistas (cerca de cento e 

noventa e nove bens), além das obras dos pintores Benedito Calixto de Jesus e Jose Ferraz de 

Almeida Júnior. 

Ainda segundo RODRIGUES: 

“Até 1987, os critérios de valoração de bens ampliaram-se sem que, entretanto, fossem definidas 

explicitamente políticas de preservação. Na ausência de referências maiores, as políticas culturais do 

Estado, as práticas do Condephaat foram circunstanciais e definiram políticas a partir da composição 

dos conselhos deliberativos, das pressões externas resultantes da vontade política do poder público, de 

interesses do setor privado, em especial os relativos à especulação imobiliária intensificada a partir da 

década de 1970, e de referências teóricas e conceituais assumidas por conselheiros e técnicos.”
66

 

Dificuldade semelhante à vivida pelo IPHAN se repetiu em relação ao CONDEPHAAT, pela 

dimensão do trabalho de preservar os bens culturais em todo o estado de São Paulo. Apesar do 

grande esforço das equipes técnicas que se sucederam ao longo dos longos, a imensa tarefa 

também enfrentou grandes dificuldades, principalmente pela extensão territorial do estado. 

A situação encontrada colocou a necessidade de ampliação da estrutura administrativa, que 

abarcasse grande parte dos municípios paulistas. Isso se tornou um problema crônico de 

difícil solução. Além é claro da vontade dos administradores, uma vez que a preservação na 

maioria das vezes é prioritária somente nos discursos bem elaborados da política, sendo na 

prática deixada de lado pela falta de estrutura. Mesmo diante deste quadro, o órgão estadual 

acabou por estimular a disseminação dos conselhos de patrimônio nos municípios, inclusive 

com a participação direta como ocorreu em Santos, situação que será tratada no Capítulo 2. 

Em relação à atuação do CONDEPHAAT, RODRIGUES define que: 

“No período entre 1982 e 1987 o Condephaat atingiria o perfil de atuação possível no quadro da 

estrutura político-administrativa em que está inscrito e de uma sociedade na qual o direito ao passado 

é, ainda, privilégio de poucos.”
67

 

Até os dias de hoje, o CONDEPHAAT já realizou diversos tombamentos em Santos, 

conforme Tabela do APÊNDICE B. 
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No sentido de atender os objetivos da pesquisa pretendemos analisar os procedimentos e 

critérios de tombamento adotados pelo CONDEPHAAT no âmbito dos estudos apresentados 

no capítulo 3. Acreditamos que desta forma obteremos uma amostragem representativa dos 

critérios de seleção dos bens feita pelo órgão em Santos.  

Considerações Finais  

É importante destacar que os estudos realizados por Mário de Andrade contribuíram para o 

início da identificação dos exemplares remanescentes em Santos. Considerando-se também o 

trabalho de Luis Saia na Diretoria do antigo SPHAN. 

Portanto, essa somatória de esforços iniciais sedimentou a trajetória da preservação no Brasil 

e particularmente em São Paulo. Entretanto, o SPHAN não dedicou muita atenção à cidade de 

Santos, talvez pelas grandes transformações efetivadas no século XIX, início do XX. 

Acreditamos que concretamente todo esse trabalho contribuiu num certo sentido para a 

construção da necessidade e consciência da preservação, muito embora ocorram 

questionamentos em relação ao caráter impositivo do instrumento do tombamento. Há que se 

ressaltar importância dessas ações muito embora as estruturas administrativas e técnicas 

nunca tenham correspondido às demandas levantadas pelos órgãos de preservação. Fato que 

foi ressaltado por ANDRADE quando administrou pequenos recursos para essa finalidade. 

Quanto aos tombamentos do SPHAN em Santos, os critérios utilizados seguiram o 

pensamento de Andrade no sentido de atribuir na maioria das vezes o valor histórico para os 

tombamentos.  

FONSECA considera: 

“O que quero dizer é que, se houve uma preocupação de elaborar critérios para avaliação do valor 

artístico dos bens, o mesmo não pode ser dito em relação ao valor histórico. A consideração do valor 

histórico de um bem, segundo se pode depreender do parecer anexo de Carlos Drummond de Andrade 

(Anexo II), era feita com base na letra do Decreto nº 25, de 30.11.37.”
68

 

Outro fato que FONSECA chama a atenção é que até os anos 1960, a prioridade do SPHAN 

em relação às inscrições de tombamento foi concentrada no Livro de Tombo Histórico. Isso 

decorre da própria constatação de ANDRADE sobre a falta de beleza estética do patrimônio 

colonial paulista, sublinhando somente o caráter histórico dos monumentos ligados a fatos ou 

personagens relevantes. 

Outra questão importante foi a de que a ideia de patrimônio, inicialmente definida como de 

importância "nacional", foi se depurando e a ela foram acrescentando-se novos entendimentos 
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regionais. Situação explicitada nos anos 1940 por COSTA, quando ocupava o cargo de diretor 

da Divisão de Estudos de Tombamentos do DPHAN. 

Essa preocupação de COSTA estava circunstanciada pelos limites que se impunha em se 

considerar para tombamentos os "monumentos nacionais". Com tal entendimento deixava-se 

de lado a importância de se preservar edificações de relevância cultural estadual e municipal.  

No entanto, no Estado de São Paulo essa condição somente foi alcançada no final dos anos 

1960, quando da criação do CONDEPHAAT, conforme análise anterior explicitada no texto 

de RODRIGUES.  

No final dos anos 1980 os órgãos Federal e Estadual iniciaram um trabalho efetivo, inclusive 

envolvendo-se diretamente na expansão dos órgãos locais, como se deu em Santos, onde já 

existiam as condições sociais, econômicas e políticas para implementar essas ações. Essas 

condições somadas ao material humano qualificado, principalmente nos centros de estudos 

das universidades locais, fomentaram e sedimentaram, com participação efetiva do IPHAN e 

CONDEPHAAT, as diretrizes da preservação que norteiam a preservação do patrimônio no 

município, como veremos a seguir no Capítulo 2. 
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Capítulo 2 

CONDEPASA e Programas de Preservação 

Nosso objetivo principal ao desenvolver este Capítulo foi resgatar e analisar as condicionantes 

que determinaram a implantação do Conselho de Preservação em Santos, o CONDEPASA no 

final dos anos 1980.  Este entendimento será fundamental para que também possamos avaliar 

os Programas de Preservação implementados a partir dos anos 1990.   

Além disso, em Santos, nas décadas de 1990 e 2000, ocorreram diversas intervenções de 

restauração de edifícios com valor cultural, que foram influenciadas por essa legislação. Essas 

obras, privadas ou públicas, impulsionadas por políticas de preservação nas três esferas - 

local, estadual ou federal - legaram às futuras gerações uma parte importante da memória 

material do Município.  

Assim, no intuito de enriquecer e melhor circunscrever o tema, também analisaremos no 

Capítulo 3, os quatro estudos de restauração que julgamos oportuno para a contextualização e 

reflexão da problemática da preservação em Santos. 

Porém, antes de iniciar nossa abordagem, é salutar buscar algumas referências documentais 

sobre como se iniciou a preocupação com a preservação em Santos. No contexto histórico dos 

anos 1920, onde se idealizava a construção dos elementos que deveriam alicerçar a 

"brasilidade" podemos registrar a carta do "Poeta do Mar", o santista Vicente de Carvalho. 

Nessa carta de 1921, analisada por MARTINS
1
, o poeta se reportou ao então presidente 

Washington Luís, defendendo a preservação da orla de Santos. Na época, segundo o registro, 

havia o interesse na apropriação dos terrenos de Marinha a título de aforamento das praias de 

Santos. Segundo a historiadora essa manifestação no sentido da preservação ambiental teve 

um caráter inédito: 

“Trata-se de uma das mais belas defesas precoces de nosso patrimônio, rara percepção de um 

problema tão moderno: manter a tradição. Longe de saudosismo nostálgico, vezo de poetas, Vicente de 

Carvalho vinha a público para defender um bem natural da ganância de especuladores, com vistas à 

guarda permanente da paisagem ambiental.” 
2
 

O sentimento preservacionista de Vicente de Carvalho retratado na carta logrou êxito quando, 

a partir da década de 30, teve início a implantação dos jardins da orla de Santos, pelo então 

prefeito Aristides Bastos Machado. A iniciativa do poeta acabou contribuindo para impedir 

que a área pública fosse comercializada, a partir de pressões de especuladores imobiliários, 

                                                           
1
 MARTINS, 1999. 

2
 Idem, p. 149. 
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tornando-se assim um bem cultural oficial do Estado de São Paulo, através de seu 

tombamento pelo CONDEPHAAT. 

Devemos destacar também que a década de vinte do século passado foi marcada por uma série 

de acontecimentos relativos à comemoração dos cem anos da independência do Brasil. Em 

São Paulo foram construídos diversos monumentos tais como a Ladeira da Memória, o 

conjunto de Monumentos projetados por Victor Dubugras para o Caminho do Mar e o 

monumento aos irmãos Andradas em Santos. 

Em relação à preservação propriamente dita, com a criação do SPHAN nos anos 1930, 

iniciou-se no Brasil o processo de tombamentos de bens. Em Santos, o primeiro bem a ser 

tombado pelo o órgão federal foi a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte 

Carmelo no início dos anos 1940. A partir daí, o SPHAN estendeu a proteção para outros 

exemplares remanescentes da arquitetura colonial de "pedra e cal", conforme descrevemos no 

Capítulo 1. Sendo que, somente nos anos 1970 tomba um edifício neoclássico, na Rua do 

Comércio e, nos anos 2000, reconhece tardiamente o edifício da Bolsa Oficial do Café, com a 

atribuição de valor histórico e artístico. 

Exatamente por isso, em relação à arquitetura eclética, as perdas foram consideráveis, 

principalmente quando, nos anos 1970, ocorreu a demolição do antigo Hotel Cassino Parque 

Balneário no Bairro do Gonzaga
3
, fato que repercute até os dias hoje na cidade. 

Como vimos, com a criação do CONDEPHAAT nos anos 1960, a proteção do patrimônio no 

litoral paulista foi ampliada, inclusive no aspecto da difusão da conscientização da população 

de uma maneira geral sobre a necessidade de preservação do patrimônio cultural da região. 

Outra ação importante do órgão estadual foi o suporte dado à criação de Conselhos 

Municipais, como ocorreu em Santos. Isto também se deu pelo fato de que, alguns setores 

ligados à educação buscaram vincular suas aspirações preservacionistas às ações do 

CONDEPHAAT, principalmente através de pedidos de tombamentos. Exemplos disso são os 

pedidos encaminhados referentes ao Casarões do Valongo, Outeiro de Santa Catarina e 

Casarão Branco da Praia (que serão tratados no Capítulo 3) Como resposta a essas aspirações 

o órgão estadual apoiou não só a criação de esfera municipal de preservação, como também 

participou diretamente do início da implantação das políticas com viés no planejamento 

urbano. 
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2.1. Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA 

No contexto da década de 1980, a cidade de Santos retomou sua autonomia política, perdida 

durante o período do regime militar, que considerava a cidade, em razão de seu porto, “área 

de segurança nacional”. Os governos municipais democraticamente eleitos a partir de 1984 

procuraram atender às reivindicações de diversos setores, inclusive os  ligados à área da 

cultura, que reivindicavam a criação de uma Secretaria de Cultura.
4
 

Em 1985, no governo do PMDB de Oswaldo Justo, foi criada uma das primeiras leis que 

tratou da preservação: a Lei Municipal nº 103, de 31 de outubro, que dispõe sobre a proteção 

do patrimônio histórico e cultural do município de Santos, estabelecendo: 

“Artigo 1º Constitui o Patrimônio Histórico Cultural do Município de Santos o conjunto de bens 

móveis, imóveis e sítios existentes em seu território e cuja conservação seja interesse público, quer por 

sua vinculação aos atos memoráveis da história, quer por seu reconhecido valor arquivístico, 

arqueológico, iconográfico, bibliográfico ou artístico.” 

Além disso, a mesma lei estabeleceu o instrumento de tombamento através do artigo 6º e as 

intervenções possíveis:  

“Os bens tombados deverão ser conservados e, em nenhuma hipótese ser demolidos, destruídos, 

mutilados ou desfigurados.” 

Um evento que teve grande repercussão na área da preservação e que foi mencionado por 

ARAÚJO
5
, foi o Seminário sobre Revitalização Urbana, realizado em 1985, na Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras - FAFIS da UNISANTOS, organizado pelo jornal A Tribuna em 

conjunto com o SESC. O evento contou com a presença da arquiteta Lina Bo Bardi, do 

advogado Modesto Carvalhosa, presidente do CONDEPHAAT, historiadora Wilma 

Therezinha Fernandes de Andrade da UNISANTOS e Luiz Antonio Dias de Andrade, do 

IPHAN. Os temas discutidos estavam relacionados à preservação de bens culturais. 

As discussões e debates neste seminário certamente contribuíram para outras ações visando à 

proteção de bens culturais no Município. 

A criação do Conselho de Cultura, através do Decreto nº 336 de março de 1986, foi outra 

iniciativa que abriu à sociedade a possibilidade de participação nas discussões dos destinos da 

cultura. 

                                                           
4
 “O primeiro prefeito eleito após o período de intervenção, Dr. Oswaldo Justo, criou pela Lei nº 88, de 7 de 

agosto de 1985, a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Santos (SECULT), nomeando como 

Secretário o ator Athanazildo Corrêa Neto (Thanah Corrêa), em cuja gestão criou o Festival Santista de Teatro 

Amador (Festa), o Circo Marinho e a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto." MARTINS, 1996,  p.67. 
5
 ARAÚJO, 2008, p.158. 
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Outra medida que merece destaque é o Decreto nº 359 de 09 de maio de 1986, que aprovou o 

Regulamento de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Santos.  

Em 1989, com o início da gestão da até então vereadora Telma de Souza, do Partido dos 

Trabalhadores - PT, como prefeita de Santos, setores ligados às universidades, políticos, 

intelectuais e militantes da área preservacionista nutriam a expectativa de estancar a 

demolição e o abandono dos imóveis históricos. 

A exemplo do Seminário de 1985, outras iniciativas do poder público, em conjunto com a 

sociedade civil, foram os Seminários e Fóruns realizados nos anos 1980, na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo de Santos – FAUS, ligada à Universidade Católica de Santos - 

UNISANTOS. 

O registro desses eventos está contido no documento elaborado pelo Sindicato dos Arquitetos 

do Estado de São Paulo – SASP, através da Comissão de Patrimônio Cultural da Delegacia 

Regional do SASP
 6

. No documento, datado de 22 de fevereiro de 1989, esta Comissão 

encaminhou uma proposta de programa para um “Seminário de Patrimônio Cultural", com o 

objetivo de: 

“[...] traçar diretrizes para a atuação da Secretaria de Cultura nas questões de Preservação, 

colocamos como fator primordial explicitar as inter-relações necessárias e possíveis entre as políticas 

públicas referentes ao patrimônio Cultural, ao Desenvolvimento Urbano, ao Planejamento do 

Desenvolvimento Turístico e à Educação.” 
7
 

A programação proposta pelo SASP foi integralmente aceita pela Administração Telma de 

Souza, conforme registro em Comunicação para publicação da Assessoria de Comunicações, 

em 27/02/1989: 

“Preocupada com a falta de uma política de preservação do acervo urbanístico e arquitetônico da 

cidade, marco da história santista, desde a fundação até os dias atuais, e cientes de que o 

reconhecimento e a valorização dos bens culturais pela comunidade implica na sua participação, no 

processo de tomada de decisões, a Prefeitura Municipal de Santos, através da Secretaria de Cultura, 

realizará um Seminário sobre o Patrimônio Cultural, no período de 2 a 5 de março.”
8
 

A programação proposta pelo SASP realizou-se nos dias 02 a 05 de março de 1989 nas 

dependências da FAUS, à Avenida Conselheiro Nébias nº 595, no Boqueirão. O encontro teve 

como destaque nas discussões os temas relacionados a mecanismo de proteção, de 

                                                           
6
 Comissão composta pelos arquitetos: Bechara Abdalla Pestana Neves, Edméa Fioretti Mateu, Etna Cleide 

Taibo Prior, Gino Caldatto Barbosa, Jaqueline Fernández Alves, Rosely Mayse Seno Ozawa e Walid de Castro 

Hatem. 
7
 Carta datada de 22/02/1989, da Comissão de Patrimônio Cultural do Sindicato dos Arquitetos no Estado de São 

Paulo - SASP. Arquivo do CONDEPASA. 
8
 Prefeitura Municipal de Santos, 27/02/89. 
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tombamento, planejamento urbano, obras, educação patrimonial, turismo, além de usos e 

fontes de financiamento previstos na Lei Sarney
9
. 

A partir da leitura do documento final aprovado nesse Seminário, é possível relacioná-lo às 

Normas de Quito de 1967, sobretudo em relação à recuperação do patrimônio através da 

utilização turística e cultural.  

Da mesma maneira, pela semelhança dos assuntos tratados nesse Seminário de 1989 podemos 

associá-los aos temas discutidos em dois encontros realizados no início da década de 1970: o 

Encontro de Brasília de 1970 e o Encontro de Salvador em 1971. Esses encontros foram 

promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura e pelo IPHAN, com a intenção de tentar 

envolver as instâncias culturais dos Estados na questão da preservação e desenvolvimento do 

turismo, e deles surgiram propostas para a preservação, salvamento e inserção do patrimônio 

na vida econômica das cidades. As recomendações desses encontros foram no sentido de 

utilizar o patrimônio cultural, relacionando-o ao turismo, à educação e ao desenvolvimento 

urbano. Foram propostas medidas como a criação de legislação de incentivos, estruturas de 

apoio e assessoramento técnico especializado, programas educacionais voltados à valorização 

e preservação de bens culturais e criação de órgãos estaduais e municipais.
10  

Assim, os temas do Seminário de Preservação em Santos alinhavam-se com as medidas 

propostas dos Encontros de Brasília e Salvador. O texto do relatório final do Seminário de 

Santos foi tema de matéria jornalística intitulada "Prefeita já está com o relatório": 

“Este documento especifica todos os assuntos abordados durante o seminário e, especialmente, no 

segundo e terceiros dias, quando o grupo de trabalho discutiu vários temas. Estão entre eles: Conselho 

Municipal de Cultura, incentivos fiscais, Lei Orgânica do Município, integração das secretarias 

municipais, corpo técnico da Secretaria de Cultura e inclusão da história local nos currículos 

escolares. O relatório destaca: „Desta forma, o grupo de trabalho constatou que os mecanismos legais 

existentes no município para a preservação do patrimônio cultural são ineficazes; há uma necessidade 

emergente de recuperar os bens culturais tombados, que se encontram em estado de abandono; a 

coletividade carece de informações que a estimule e a oriente para o reconhecimento, a valorização e 

preservação dos bens culturais; a questão do patrimônio cultural deve ser objeto de estudo da Lei 

Orgânica do Município e do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; a Secretaria de Cultura 

necessita de recursos humanos especializados para a análise e estudos de restauração e conservação 

de bens culturais, e, finalmente , a administração municipal não tem uma política global de 

preservação” 
11 

   

                                                           
9
 A Lei nº 7.505 conhecida por "Lei Sarney" foi criada em 2 de julho de 1986 com o objetivo de incentivar o 

aumento da produção cultural no sentido de criar um mercado nacional de Cultura. Isso se daria através da 

renúncia fiscal do poder público, cabendo ao setor privado investir nas áreas culturais, como cinema, teatro, 

literatura, artes plásticas e patrimônio. 
10

 Compromissos de Salvador e Brasília. Disponíveis em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226, acessado em 30 de março de 2016, às 20 h. 

11
 Jornal A Tribuna, 22 de março de 1989. 
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Cabe mencionar também, que no documento final deste Seminário foram citadas as 

participações dos arquitetos Paulo Bastos, ex-presidente do CONDEPHAAT, e Vitor Campos, 

técnico do CONDEPHAAT. 

Durante o encontro foram apresentadas algumas moções de autoria do Grupo de Trabalho, 

que foram importantes para o início da preservação no município, destacando-se: 

"[...] que seja criado o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, desvinculando-o do Conselho de 

Cultura, e formado por representantes da sociedade através das suas variadas formas de 

organização.”
12

 

Algumas moções apresentadas denotaram também a preocupação de se criar fontes de 

recursos para a preservação: 

 “[...] que seja inserido no carnê do IPTU colaboração voluntária com o objetivo de angariar fundos 

para a restauração de bens culturais públicos; que sejam criados mecanismos fiscais de maneira a 

possibilitar que um percentual do IPTU dos imóveis situados nas áreas envoltórias seja também 

destinado ao fundo específico.”
13

 

Essa proposta de criação de um fundo para a restauração não foi implantada e, passados cerca 

de 30 anos, esse assunto continua sendo discutido no CONDEPASA, uma vez que a 

sustentabilidade dos programas ainda não foi plenamente alcançada, como veremos mais a 

frente. 

A abrangência e importância dos assuntos tratados no Seminário não se esgotaram nesse 

primeiro encontro, por isso foi proposta a realização de novos Fóruns específicos de debates, 

que detalhariam cada tema abordado nesse seminário, a saber: Conselho Municipal de 

Cultura; incentivos fiscais; Lei Orgânica; Preservação e o ensino de História local; Fundação 

para o patrimônio cultural; Destinação dos edifícios de utilidade pública de interesse cultural e 

destinação dos edifícios de propriedade privada de interesse cultural. 

As discussões tiveram continuidade através dos I e II Fóruns de debates sobre o patrimônio 

Cultural em Santos, realizados no mesmo ano de 1989. A organização desses Fóruns de 

debates ficou a cargo de uma comissão composta por representantes das seguintes entidades: 

FAUS, Conselho da Comunidade Negra, Departamento de História da UNISANTOS, 

Comissão de Patrimônio Cultural da delegacia Regional do Sindicato dos arquitetos- SASP, 

Seção de Patrimônio Cultural e História da Secretaria de Cultura do Município
14

. 

                                                           
12  

Documento Final do "Seminário sobre Patrimônio Cultural" realizado de 2 a 5/03/1989, em Santos. Arquivo 

do CONDEPASA.
 

13 
Idem. 

14
 Comissão composta por: Mariliza Fontes Pereira, da Faculdade de Urbanismo de Santos, historiador Marcos 

Atanásio Braga, Luiz Carlos Nascimento, do Conselho da Comunidade Negra, Profa. Yza Fava de Oliveira, do 
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O primeiro, denominado "I Fórum de Debates sobre Conselho Municipal de Cultura - 

Comissão Municipal de História e Patrimônio Cultural", contou com cerca de 90 participantes 

e reuniu diversas autoridades e entidades, destacando-se as seguintes representações: 

Secretaria de Cultura de Santos - SECULT; Secretaria de Planejamento de Santos - SEPLAN; 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - 

CONDEPHAAT; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos - FAUS; Delegacia do 

Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo - DESASP; Universidade Católica de Santos 

– UNISANTOS, Conselho da Comunidade Negra; Movimento Popular ARTE-SANTOS, 

além da sociedade civil. 

Destacam-se no documento deste Fórum os aspectos levantados por esses representantes, tais 

como: a criação de um Conselho específico para a proteção do Patrimônio Cultural; 

Autonomia do Conselho no desempenho de suas funções; Ampla representatividade na 

composição de seus membros; Assessoria do Conselho, por um grupo técnico.
15

 

Esse I Fórum aconteceu nos dias 12 e 13 de abril de 1989, na Faculdade de Arquitetura e se 

estendeu para os dias 20 de abril e 05 de maio. Nele ocorreu a discussão e proposição de 

alterações ao Decreto nº 336/86 de criação do Conselho Municipal de Cultura – CONCULT 

na administração Oswaldo Justo. Essas alterações foram aprovadas no Fórum e incorporadas 

ao Decreto nº 942 de 4 de Setembro de 1989, com a reformulação do CONCULT. Além 

disso, foi finalizada a minuta da estruturação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural 

de Santos - CONDEPASA, que serviu de base para sua criação. 

É importante frisar que muito provavelmente, a minuta aprovada nesse Fórum teve como 

parâmetro o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Campinas 

(CONDEPACC), que já existia desde 1987, através da Lei nº 5.885, promulgada pelo então 

Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Essa hipótese baseia-se no fato de termos 

encontrado nos arquivos do CONDEPASA a cópia dessa Lei de Campinas junto à 

documentação referente à realização desses Fóruns e do Seminário. 

Percebe-se que existem muitas semelhanças, apesar de algumas diferenças, entre as duas 

legislações municipais. As leis de criação dos Conselhos de Campinas (Lei 5.885/1987) e de 

                                                                                                                                                                          
Departamento de História da UNISANTOS, arquiteto Gino Caldatto Barbosa, da Comissão de Patrimônio 

Cultural da delegacia Regional do Sindicato dos arquitetos- SASP, Lúcia Helena Maxta, da Seção de Patrimônio 

Cultural e História da Secretaria de Cultura do Município e arquiteta Edméa Fioretti Mateu. 
15

 Documento Final do I Fórum de Debates sobre Conselho Municipal de Cultura - Comissão Municipal de 

História e Patrimônio Cultural. Fonte: arquivo do CONDEPASA. 
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Santos (Lei nº 753/1991) assemelham-se quanto às competências, atribuições e quanto aos 

recursos para atender suas finalidades.
16

  

Um aspecto interessante de se ressaltar é que a Lei de criação do CONDEPACC já previa em 

1987 a aplicação do instrumento de transferência de potencial construtivo, o que só foi 

adotado em Santos com o Plano Diretor de 1998. 

Em relação às representações, os dois Conselhos apresentam composições semelhantes: poder 

público e setor privado, incluindo Universidades e entidades de classes, sendo que os 

representantes tem um mandato de dois anos. Destacamos que no Conselho de Campinas o 

exercício da presidência é exclusivo do Secretário de Cultura, enquanto que no de Santos a 

presidência é escolhida pelos próprios representantes. Isto denota que no caso de Campinas o 

Conselho dependeria da aprovação do Secretário para sua atuação, enquanto que em Santos 

buscou-se preservar uma maior autonomia nas ações do CONDEPASA. Porém, em Santos a 

Resolução de Tombamento também é submetida ao titular da Secretaria de Cultura.  Quanto à 

estrutura de apoio técnico, em Campinas houve a criação de uma coordenadoria subordinada 

ao Secretário de Cultura, enquanto em Santos implantou-se um Órgão Técnico de Apoio - 

OTA subordinado diretamente ao Conselho (posteriormente, em uma reforma administrativa, 

o OTA tornou-se Seção Órgão Técnico de Apoio - SEOTA, ligada ao gabinete do Secretário 

de Cultura).  

Uma contribuição importante para a elaboração da minuta de criação do CONDEPASA foi a 

proposta de estruturação feita pelo ex-presidente do CONDEPHAAT, arquiteto Paulo Bastos, 

datada de abril de 1989, que era semelhante à estrutura do órgão de proteção estadual vigente 

à época. Tendo em vista a importância que teve para a estruturação do Conselho Municipal, a 

proposta foi reproduzida a seguir: 

“CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS 

SUGESTÃO PARA COMPOSIÇÃO 

1- Papel/Atribuições 

Exercício legal da proteção ao patrimônio cultural  

- Exercício legal da proteção ao patrimônio cultural 

- Estudos de inventários do patrimônio cultural. 

- Instruções dos processos de tombamento. 

- Abertura dos processos de tombamento. 

- Elaboração de propostas finais de tombamento. 

- Fiscalização dos bens tombados. 

- aprovação de projetos de restauro dos bens tombados e de ação nas áreas envoltórias. 

                                                           
16

 Ver APÊNDICE C - Tabela comparativa entre o CONDEPASA e o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Campinas (CONDEPACC). 
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Participação no planejamento físico regional e no Plano Diretor do Município para a plena integração 

das diretrizes de preservação naqueles instrumentos de ordenação do desenvolvimento urbano. 

2. Requisitos 

- Máximo possível de autonomia para garantir a independência das decisões, a continuidade dos 

estudos e a permanência das diretrizes de preservação, a despeito das mudanças de Governo. Seria 

interessante verificar a possibilidade de criação de uma fundação de direito público, ao invés de um 

órgão da administração direta, com dotação orçamentária anual (percentual do orçamento municipal) 

e com a capacidade de captar recursos públicos e privados, nacionais e internacionais para o 

financiamento de planos, projetos e obras de restauro. 

- Estrutura dividida entre dois níveis básicos: O Conselho do Patrimônio, órgão colegiado deliberativo 

nas questões de preservação, representativo dos setores da sociedade civil e da administração pública 

interessada na questão e o Corpo Técnico, órgão de apoio técnico às deliberações do conselho, 

constituído de técnicos (Arquitetos, Engenheiros, Historiadores, Arqueólogos, Geógrafos, Sociólogos, 

Biólogos, Botânicos e Desenhistas, Financeiros, Jurídicos, Secretárias, Datilógrafas, Motoristas), com 

equipamento e infra estrutura operacional adequados, (sede, material de desenho, de levantamento 

físico e iconográfico, de informatização, veículos, etc) com a função de desenvolver os estudos e a 

fiscalização necessários e instruir os processos de tombamento e aprovação de projetos de intervenção 

nos bens tombados e áreas envoltórias de proteção. 

- representatividade, no colegiado, das áreas de conhecimento especializado, das áreas da sociedade 

civil interessadas nas questões de preservação e dos órgãos de Governos principalmente responsáveis 

por elas. 

3. Esboço de Listagem das Representações Necessárias no Colegiado (A serem escolhidas com as 

respetivas suplências) 

a- SPHAN 

b- Condephaat. 

c- Consema. 

d- Secretaria Municipal de Planejamento. 

e- Secretaria Municipal de Cultura. 

f- Prodesan. 

g- Comissão de Patrimônio e Meio Ambiente da Câmara Municipal. (*) 

h- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos (Departamento de Projeto). (***) 

i-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos (Departamento Histórico/Crítico). (***) 

j- Faculdade de Filosofia de Santos (História). (***) 

l- Faculdade de Filosofia de Santos (Geografia). (***) 

m- UNISANTOS (ecologia) 

n- Instituto dos Arquitetos do Brasil/Sindicato de Arquitetos. (**) 

o- SECOVI. 

p- OAB. 

q- Institutos Históricos e Geográficos. (**) 

r- Sindicatos de Trabalhadores da Baixada. (**) 

s- Movimentos Preservacionistas Oficialmente Organizados. (**) 

t- Entidades de Artistas e Artesãos. (**) 

Os representantes de a até g inclusive serão indicados, com os respectivos suplentes, para nomeação, 

pelos respectivos órgãos. Os demais serão escolhidos e nomeados pelo Prefeito em lista tríplice 

apresentada pelas entidades representadas. 

O Presidente e Vice-Presidente do colegiado serão escolhidos e nomeados pelo Prefeito a partir de 

lista tríplice apresentada pelo conselho e composta de conselheiros. 

O representante da entidade que tiver sido nomeado para a Presidência será substituído pelo 

respectivo suplente, procedendo a entidade ao encaminhamento de nova lista tríplice para a escolha e 

nomeação, por parte do Prefeito da nova suplência. 

ABRIL/89 ARQ. PAULO BASTOS 

NOTAS: 

(*) Se houver. Se não, um Vereador indicado pela Câmara. 

(**) Uma lista tríplice apresentada de comum acordo pelas entidades representadas. 
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(***) Por desconhecimento de outras escolas de nível superior em Santos estão aqui somente sugeridas 

as da UNISANTOS, devendo ser avaliado se não há critério mais adequado. O que é importante é que a 

Universidade esteja representada através de áreas de conhecimento fundamentais para a discussão do 

patrimônio cultural: Arquitetura e Urbanismo, História (política, econômica, social e cultural), 

Geografia, Biologia e Ecologia, Arqueologia.
17 

Ao compararmos a proposta do arquiteto Paulo Bastos, datada de abril de 1989, e a Minuta de 

documento para criação do CONDEPASA, observamos muitas convergências entre os 

modelos. Principalmente quanto ao papel e as atribuições do Conselho, inclusive quanto à 

"integração das diretrizes de preservação naqueles instrumentos de ordenação do 

desenvolvimento urbano".  

Outro aspecto importante levantado por BASTOS dizia respeito à atuação autônoma do 

Conselho: “máximo de autonomia para garantir a independência das decisões [...] a despeito 

das mudanças de governo”. Essa condição não foi colocada no Decreto nº 906/89, mas foi 

alcançada posteriormente, quando da promulgação da Lei nº 753/1991, onde o Artigo 1º 

estabeleceu: 

“O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos – CONDEPASA, nos termos do artigo 209 

da Lei Orgânica do Município, é órgão autônomo e deliberativo em questões referentes à preservação 

e tombamento de bens culturais e naturais.” 
18

 

Diferentemente do modelo proposto por BASTOS, na elaboração do Decreto nº 906/89 optou-

se por um modelo de Conselho de Patrimônio semelhante ao de Campinas, ligado diretamente 

ao poder executivo, que possibilitava a manutenção de certo controle sobre as questões da 

preservação.  

Outro ponto significativo proposto por BASTOS e adotado para o CONDEPASA foi a 

estrutura do órgão municipal, semelhante a do CONDEPHAAT: composto pelo "Conselho” 

propriamente, representado por entidades públicas e civis, com grande amplitude de 

representação, e pelo Órgão Técnico, composto de profissionais de diversas especialidades, 

estrutura esta que constou tanto no Decreto 906/89 (de criação do CONDEPASA), quanto na 

Lei nº 753/91.  

Um aspecto da proposta de BASTOS não atingido foi a ideia da criação de uma "fundação de 

direito público, ao invés de um órgão da administração direta".  

Caso as propostas de BASTOS tivessem sido adotadas em sua integralidade, avanços mais 

significativos teriam sido alcançados em razão da possibilidade de captação de recursos e 

financiamentos nacionais e internacionais. Cabe ressaltar que no mesmo momento da criação 

                                                           
17

 Proposta apresentada pelo arquiteto Paulo Bastos, cuja cópia encontra-se nos arquivos do CONDEPASA. 
18

 SANTOS, 1991. 



57 

 

 

do CONDEPASA, estava sendo discutida a formação da Fundação Pinacoteca de Santos (que 

será tratada no Capítulo 3) estruturada em modelo associado à gestão privada, visando 

principalmente ampliar a capacidade de captação de recursos. 

Apesar de não serem adotadas na integralidade, as propostas apresentadas por BASTOS ao I 

Fórum da FAUS contribuíram significativamente para a estruturação do órgão municipal de 

preservação de Santos, o CONDEPASA. 

No período desses primeiros eventos voltados à questão da preservação na década de 1980, 

não faltaram debates na mídia impressa sobre a questão cultural do Município. 

Através de um artigo publicado no jornal A Tribuna, a jornalista Ivanir Fernandes Xavier, 

criticava: 

“A cidade vive um clima de discussão do teatro amador. Haja vista a série de seminários que estão 

programados para serem realizados nos próximos meses. A Secretaria de Cultura, cumprindo a sua 

disposição de discutir, por setores, a situação da arte e cultura em Santos - já vimos essa cena antes, 

não? – organizou o I Seminário Santista de Teatro amador, que será realizado em breve. Espera-se que 

este encontro reúna boa parte dos representes dos grupos de teatro amador de Santos e que não repita 

o quase fracasso do Seminário de Patrimônio Histórico, onde, na abertura, só eram vistas pessoas e 

autoridades convidadas, que estavam ali mais por obrigação protocolar do que por interesse no 

assunto mesmo. O dia seguinte confirmou isso.”
19

 

A acidez da jornalista foi prontamente respondida pelo arquiteto Fábio Eduardo Serrano, no 

espaço “Tribuna do Leitor”, em carta dirigida ao editor-chefe, publicada na edição de 3 de 

maio de 1989. Na carta, SERRANO destacava a falta de informações objetivas da jornalista e 

enumerou as diversas entidades representativas da sociedade que prestigiaram os três dias do 

evento, além do público presente. 

O II Fórum de debates ocorreu entre 27 e 28 de junho de 1989 e foi organizado pelo mesmo 

grupo coordenador do Fórum anterior, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, a FAUS. 

No primeiro dia deste Fórum ocorreu a participação da Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - Fundação Pró-Memória (SPHAN/pró-memória). Segundo constou no 

documento final, foi retratada a experiência de Bananal, cujo tombamento pelo SPHAN, atual 

IPHAN, na cidade do Vale do Paraíba, provocara a incompreensão da população local. Essa 

situação obrigou o órgão federal a realizar um programa bastante abrangente, na tentativa de 

valorização da cultura local, através de um processo educacional, envolvendo educadores, 
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 “Menos discussão e mais ação para nosso teatro”, jornal A Tribuna, 19 de abril de 1989. 
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com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância de seus bens culturais, tais 

como a memória histórica, folclore, pratos típicos, entre outros.  

Outro aspecto abordado durante o II Fórum foi a formação profissional dos arquitetos. Coube 

à professora Cássia Regina Magaldi, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos - 

FAUS apontar que não havia, até aquele momento, uma grande ênfase nos programas 

curriculares de graduação e pesquisa em conteúdos pertinentes à preservação e ao 

conhecimento do acervo cultural: 

"No entender da arq. Cássia, o desenvolvimento da pesquisa científica com a utilização de uma 

metodologia apropriada e a inclusão de projetos de restauração e revitalização nos currículos 

escolares em nível de graduação nas faculdades de Arquitetura visam a um aprimoramento na 

formação profissional."
20

 

É importante destacar que muitos anos depois, em 2004, foi instituído na grade curricular da 

UNISANTOS o Curso de Especialização de Restauro do Patrimônio Arquitetônico e 

Urbanístico21, proposta que a arquiteta Cássia Magaldi defendia desde a época do Fórum. 

No segundo dia do Fórum, dia 28 de junho de 1989, ocorreram explanações sobre 

museologia. Coube ao professor Jonas Soares discorrer sobre as atividades do "Museu 

Republicano de Itu" e ao arquiteto Júlio Abe Wakahara falar sobre a experiência do "Museu 

de Rua", com a experiência realizada no bairro do Bexiga. 

Como resultado desse esforço, a Prefeitura Municipal de Santos implementou e oficializou 

muitas das propostas construídas no Seminário e nos Fóruns realizados na FAUS. Logo após 

a realização desses eventos foram criados os Decretos nº 905 e nº 906, ambos na data de 12 de 

julho de 1989. 

O Decreto nº 905/89 criou a Subzona de Interesse Histórico Cultural estabelecendo um 

polígono definido por vias e logradouros na Área Comercial Central, local este onde qualquer 

obra, reforma ou demolição estariam sujeitos à prévia aprovação do CONDEPASA. Outra 

medida prevista era que a normatização da Subzona deveria ser feita pelo CONDEPASA, 

sendo "ouvida" a Secretaria de Planejamento. 
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 Documento Final do II Fórum de Debates, fonte arquivo do CONDEPASA. 
21 

Formação técnica de profissionais especializados para o trabalho com a proteção e preservação dos bens 

culturais construídos e agregados, assim como conjuntos urbanos tombados ou não, além de formar especialistas 

para trabalhar em escritórios ou em órgãos públicos, bem como em licitações que exigem formação técnica 

especializada. Disponível em: http://www.unisantos.br/portal/pos-graduacao/especializacao/restauro-do-

patrimonio-arquitetonico-e-urbanistico/, acessado dia 11/01/2016, às 22:10hs.
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De certa maneira, no campo do planejamento, essa medida foi ao encontro da proposta 

anteriormente feita por BASTOS.  

Conforme já mencionado anteriormente, na mesma data foi criado o CONDEPASA como um 

órgão de assessoramento, através do Decreto nº 906/89, assinado pela então Prefeita Telma de 

Souza e também pela Secretária de Planejamento arquiteta Lenimar Gonçalves Rios: 

“Artigo 1º - Fica instituído o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –CONDEPASA, 

órgão colegiado de assessoramento cultural, afeto à Secretaria Municipal de Cultura.” 

Grupo Independente do Patrimônio Cultural - GINPAC 

Após a finalização dos Fóruns de debates em junho de 1989 e a criação do CONDEPASA em 

julho de 1989, os componentes da comissão organizadora desses eventos ocorridos na FAUS 

formaram um grupo de trabalho, não oficial, denominado Grupo Independente do Patrimônio 

Cultural – GINPAC
22

.  

Mesmo após a criação do CONDEPASA, o GINPAC continuou atuando, mas com algumas 

indagações, conforme Ata do dia 10 de agosto de 1989: 

“Em virtude da criação do CONDEPASA, apesar de nossa euforia inicial, gostaríamos de registrar a 

nossa preocupação quanto à eficácia de um conselho – conforme salientou o Dr. Elias Jacob no I 

Fórum de Debates. O exemplo do CONDEMA que desde que foi criado não exerceu as suas atribuições 

e mesmo o CONCULT que necessita ser reformulado, demonstram essa preocupação.  

Acreditamos que toda a legislação precisa ser revista e atualizada para que não haja sobreposição de 

atribuições. 

Por esse motivo, queremos colocar a nossa disposição de continuar atuando junto à SECULT para que 

nosso trabalho atinja os objetivos a que nos propusemos, Isto é, a preservação de nosso Patrimônio 

Cultural. Preservação entendida como prioridade social, em benefício do desenvolvimento do processo 

cultural.”
23

 

O que aparentemente se traduz é que o grupo independente, ou parte dele, demonstra a 

preocupação com os rumos que a preservação poderia tomar naquele momento, sobre a 

efetividade da atuação do conselho ao compará-lo à situação de outros Conselhos recém-

criados. Diante da pouca participação dos representantes nos outros Conselhos, como no caso 

do Conselho de Meio Ambiente - CONDEMA, os membros do GINPAC demonstraram 

preocupação com a "institucionalização" e centralização das discussões em um único fórum 

que poderia levar a dispersão das ações em prol da preservação. 
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 Grupo composto por: Edméa Fioretti Mateu, Etna C. Taibo Prior, Gino Caldatto Barbosa, Lucia Helena 

Maxta, Luiz Carlos Rodrigues Nascimento, Marcos Atanásio Braga, Maria Selma P.G.C. Andrade, Mariliza 

Fontes Pereira e Rosely M.S. Ozawa. 
23

 Ata da reunião do dia 10.08.1989, do GINPAC. CONDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

CONCULT – Conselho Municipal de Cultura Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
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No GINPAC, continuava existindo a preocupação em organizar Fóruns de discussões 

envolvendo a USP, a Prefeitura, a comunidade e os proprietários de bens tombados, conforme 

registro nessa mesma Ata de 10 de agosto de 1989: 

“[..] Por solicitação da USP, a Comissão de Patrimônio Cultural da Delegacia Regional do Sindicato 

dos Arquitetos no Estado de São Paulo - Baixada Santista resolveu organizar um debate com o apoio 

do grupo coordenador de fóruns de debates sobre Patrimônio Cultural. O arq. Paulo Bastos propôs no 

I Fórum de Debates 'uma forma de viabilizar as questões que envolvem o Patrimônio Cultural, seria 

através de discussões públicas entre a prefeitura, a comunidade e os proprietários de bens tombados' 

[...] 'em benefício da própria preservação do Patrimônio Cultural‟.”
24

 

A importância e necessidade do apoio político e institucional à implantação de uma política 

de preservação ficaram evidentes: 

“A data do debate será marcada em função da agenda da prefeita, por considerarmos da maior 

importância a sua presença, como dos secretários de cultura e planejamento, da SPHAN, da USP, do 

CONDEPHAAT e da historiadora Wilma Therezinha de Andrade.”
25 

Na Ata de Reunião do GINPAC de 21 de agosto de 1989 há referências aos vários assuntos 

tratados, dentre os quais: A delimitação da Subzona de Interesse Histórico Cultural, na área 

Comercial Central; a instalação oficial do CONDEPASA; a realização do III Fórum, a Lei 

Orgânica do Município e a preservação do Patrimônio do Município.  

Uma questão que emerge da leitura das diversas Atas dessas reuniões do GINPAC é a 

preocupação com a participação popular no conselho de preservação. 

Em relação ao GINPAC, na Ata da reunião de 19 de setembro de 1989, há referência ao 

convite feito à presença da então vereadora do Partido dos Trabalhadores - PT, a professora 

Mariângela Duarte, demonstrando a preocupação que as representações políticas locais, de 

diversos partidos tiveram com a questão da preservação, naquele período. Além disso, fica 

evidente que nesse período de discussões do GINPAC e do recém-criado Conselho houve 

uma sobreposição das discussões nos dois fóruns. 

Essa evidência é clara quando nessa mesma reunião do GINPAC tratou-se de duas propostas 

de regimento interno do futuro Conselho de Preservação, formuladas pelo PT e pelo vereador 

do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Edmur Mesquita, principalmente quanto 

à participação popular. Jorge Mattar, da assessoria da vereadora, presente à reunião, 

questionou a participação restrita a técnicos e lembrou a necessidade de se dar espaço a 
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 Idem.  
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 Idem. 
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entidades como, por exemplo: “a comunidade portuguesa, a espanhola, a negra e a italiana, 

e sugeriu que elas fossem convidadas a participar da mesa do Fórum.” 
26

 

No entanto, consta da Ata que em outras ocasiões toda a sociedade foi convidada a participar 

e só a Comunidade Negra se fez presente. 

Outra colocação importante de Jorge Mattar que consta da ATA é: 

“Santos é uma cidade sem identidade cultural, sem memória e que isto é um direito do cidadão, 

portanto é muito importante a inclusão das questões relativas ao patrimônio Cultural na Lei Orgânica. 

Completou que o Regimento Interno será avaliado após a instalação de Constituinte Municipal.”
27

  

Nesse processo que envolveu o GINPAC, a SECULT e o CONDEPASA, todos pareciam de 

acordo sobre a atuação do Secretário de Cultura, Professor Reinaldo Lopes Martins, que teve 

um papel importante, destacado pelo grupo.
28

  

CONDEPASA 

Em 30 de agosto de 1989 é baixada a portaria nº 50/89
29

, que nomeou os vinte e seis 

integrantes do CONDEPASA: representantes do poder público municipal, IPHAN, 

CONDEPHAAT, Instituto Histórico e Geográfico, Conselhos de Sociedades de 

Melhoramentos, Associações profissionais de arquitetos e engenheiros, movimentos de 

cultura, comunidade negra, música, defesa da vida, SESC, Sociedade de Moradores, e 

Universidades. 

A primeira reunião do CONDEPASA ocorreu em 12 de setembro de 1989, registrada em Ata, 

com a presença dos Conselheiros
30

 recém-nomeados. Nela foi discutida, entre outros assuntos, 

a forma de eleição em lista tríplice para os cargos de presidente e vice, e os encaminhamentos 

para a elaboração do Regimento Interno do Conselho: 
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 Ata da reunião do dia 19.09.89, do GINPAC 
27

 Idem. 
28
"Gostaríamos de destacar que o trabalho que desenvolvemos até o presente momento, só foi possível pelo 

apoio dado pelo Secretário de Cultura, Reinaldo Lopes Martins e pela liberdade total que nos foi dada por ele." 

Idem. 
29

 Diário Oficial de 1º de setembro de 1989. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
30

 Conselheiros: Reinaldo Lopes Martins, Secretário de Cultura, Bechara Abdalla Pestana Neves, da Secretaria 

de Planejamento, Victor Hugo Mori, do SPHAN, Marco Antônio Lança, do CONDEPHAAT, Gino Caldatto 

Barbosa, da Delegacia da Baixada Santista do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo- DESASP, Luiz 

Carlos Tabet Gomes, da Secretaria de Turismo, Marly Alvarez Cimino, do Sindicato dos Engenheiros e 

Arquitetos de Santos (muito provavelmente tratava-se da Associação dos Engenheiros e Associação dos 

engenheiros e Arquitetos de Santos – AEAS), Luiz Otávio de Brito, do Clube do Samba, Cássio Machado de 

Campos Laranja, do Jazz Clube de Santos, Condesmar Fernandes de Oliveira, do Movimento em Defesa da 

Vida, Luiz Carlos Rodrigues do Nascimento, do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra, Fábio Eduardo Serrano, da Faculdade de Arquitetura de Santos – FAUS, além de 

convidados. 
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“Passou-se a seguir à discussão da formação da lista tríplice para Presidente e vice-presidente do 

Conselho. O senhor Victor Hugo explicou da importância e das responsabilidades que envolvem os 

cargos. Entraram em discussão duas propostas: uma lista tríplice para os dois cargos e uma lista 

tríplice para cada cargo. A primeira proposta foi a vencedora com onze votos, a segunda obteve, um 

voto e houve uma abstenção.”
31 

Na segunda reunião do CONDEPASA realizada em 26 de setembro de 1989, com a presença 

de mais entidades representadas, foram indicados os conselheiros historiador e secretário 

Reinaldo Lopes Martins, arquiteto Fábio Eduardo Serrano e arquiteto Gino Caldatto Barbosa 

do GINPAC, para compor a lista tríplice. 

Na reunião seguinte do CONDEPASA realizada somente em 05 de dezembro de 1989, há o 

registro em Ata de que “o Secretário notificou aos Conselheiros, a sua nomeação como 

Presidente do Conselho e do Arquiteto Fábio Serrano como Vice-Presidente”. 

Apesar da comunicação aos Conselheiros ter sido feita somente na reunião de 5 de dezembro 

de 1989, curiosamente, a nomeação do Presidente e vice do CONDEPASA, já havia sido 

oficializada pela Portaria nº 56/89, assinada pelo Vice-Prefeito, Sérgio Sérvulo da Cunha, em 

10 de outubro de 1989, quase dois meses antes dessa comunicação. Não se tem registro do 

que ocorreu com a discussão da lista tríplice votada pelo Conselho em 26 de setembro, 

provavelmente ela foi encaminhada à prefeita, conforme estava previsto no parágrafo 4º do 

artigo 2º: “O Conselho tem um Presidente e um Vice Presidente, escolhidos e nomeados pelo 

Prefeito Municipal a partir de lista tríplice tirada, dentre eles, pelos próprios conselheiros.”
32 

Nesta reunião, o professor Reinaldo Martins propôs o tombamento ex-officio de todos os 

imóveis já tombados pelos órgãos estadual e federal. Treze tombamentos foram realizados em 

21 de maio de 1990, através da Resolução SC Nº 1/90, antes do Regimento Interno ser 

aprovado, mas com base no Regulamento de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do 

Município, aprovado pelo Decreto nº 359 de 9 de maio de 1986 do prefeito Oswaldo Justo. 

Foram feitos os seguintes tombamentos: 

1. Antiga Casa de Câmara e Cadeia, inclusive a área arborizada que a ambienta, na Praça 

dos Andradas (já tombado anteriormente pelo IPHAN e CONDEPHAAT); 

2. Casa com Frontaria Azulejada, na Rua do Comércio nºs 92, 94, 96 e 98 (já tombado 

anteriormente pelo IPHAN e CONDEPHAAT); 

3. Casa do Trem, na Rua Tiro Onze (já tombado anteriormente pelo IPHAN e 

CONDEPHAAT); 
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 Idem. 
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 SANTOS, 1989 
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4. Igreja da Ordem Terceira do Carmo (já tombado anteriormente pelo IPHAN e 

CONDEPHAAT); 

5. Igreja e Mosteiro de São Bento, inclusive as imagens e as alfaias (já tombado 

anteriormente pelo IPHAN e CONDEPHAAT); 

6. Fortaleza de São Tiago ou de São João, em Bertioga (já tombado anteriormente pelo 

IPHAN e CONDEPHAAT); 

7. Ruínas do Engenho dos Erasmos, no Morro do Marapé (já tombado anteriormente 

pelo IPHAN e CONDEPHAAT); 

8. Teatro Coliseu, na Rua Amador Bueno nº 237 (já tombado anteriormente pelo 

CONDEPHAAT); 

9. Bolsa Oficial de Café em Santos, na Rua XV de Novembro, 95 (já tombado 

anteriormente pelo CONDEPHAAT); 

10. O Sítio remanescente do Outeiro de Santa Catarina, local de Fundação da Cidade de 

Santos, localizado à Rua Visconde do Rio Branco, 48, incluindo-se a residência do Dr. João 

Éboli (já tombado anteriormente pelo CONDEPHAAT); 

11. Edifício situado no Largo Marquês de Monte Alegre, Valongo, compreendendo as 

ruas: Largo Marquês de Monte Alegre n/s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; e Rua do Comércio nºs 

138 e 144; Rua Comendador Ferreira Neto n/s 2, 10, 14 e 18; Rua Tuyuti (já tombado 

anteriormente pelo CONDEPHAAT); 

12. Ruínas do Engenho do Rio do Quilombo (já tombado anteriormente pelo 

CONDEPHAAT); 

13.      Parte remanescente do Vale do Quilombo não incluída no tombamento da Serra do 

Mar e de Paranapiacaba (já tombado anteriormente pelo CONDEPHAAT).
33

  

O encaminhamento seguinte da prefeita Telma de Souza foi feito através da lei nº 753 de 08 

de julho de 1991, que tornou o CONDEPASA autônomo e deliberativo, atendendo também ao 

disposto no artigo 209 da Lei Orgânica do Município de Santos
34

 e à Constituição Federal de 
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 Resolução SC nº1/90. Arquivo do CONDEPASA. 
34

 A Lei Orgânica do Município nº 01, estabelecida pela Câmara Municipal de Santos, em 05 de abril de 1990, 

determinou em seus artigos: 

“Artigo 209 - O Poder Público manterá o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, órgão autônomo 

e deliberativo, composto por representantes de entidades culturais e da comunidade em geral que, dentre outras 

atribuições definidas em lei, deverá: 

a) deliberar sobre tombamento de bens materiais; 

b) adotar medidas necessárias à produção dos efeitos do tombamento; 

c) pesquisar, identificar, proteger e valorizar o patrimônio cultural santista. 

Artigo 210 - Constituem patrimônio municipal e deverão ser protegidos pelo Poder Público os documentos, as 

obras e outros bens materiais e imateriais de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
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1988, que estabeleceu as competências da União, Estados e Municípios, quanto à preservação 

e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Segundo a Lei 753/91 as competências do 

CONDEPASA são: 

“Artigo 1.º - O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA, nos termos do 

artigo 209 da Lei Orgânica do Município, é órgão autônomo e deliberativo em questões referentes à 

preservação e tombamento de bens culturais e naturais. 

Artigo 2.º - Compete ao CONDEPASA: 

I- Definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio cultural e natural compreendendo o 

histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, arquivístico, antropológico e genético do município; 

II- Deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis de valor reconhecido para Santos; 

III- Comunicar o tombamento de bens ao oficial do respectivo Cartório de Registro para a realização 

dos competentes assentamentos bem como aos órgãos estaduais e federais; 

IV- Definir a área do entorno do bem tombado a ser controlado por sistemas de  

ordenações especiais adequadas; 

V- Promover a estratégia de fiscalização da preservação e do uso dos bens tombados; 

VI- Adotar as medidas necessárias a que se produzam os efeitos do tombamento; 

VII- Em caso de excepcional necessidade, deliberar sobre as propostas de revisão do processo de 

tombamento; 

VIII- Pleitear benefícios para os proprietários de bens tombados; 

IX- Opinar sobre planos, projetos e propostas de qualquer espécie referentes à preservação de bens 

culturais e naturais; 

X- Manter permanente contato com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, 

visando à obtenção de recursos, cooperação técnica e cultural para planejamento das etapas de 

preservação e revitalização dos bens culturais do Município; 

XI- Manifestar-se sobre projetos, planos e propostas de construção, conservação, reparação, 

restauração e demolição, bem como os pedidos de licença para funcionamento de atividades 

comerciais prestadoras de serviços em imóveis situados em local definido como área de preservação e 

bens culturais e naturais, ouvido o órgão municipal expedidor da respectiva licença; 

XII- Promover a identificação, o inventário, a conservação, a restauração e a revitalização do 

patrimônio cultural e natural; 

XIII- Elaborar o seu Regimento Interno.” 
35

 

A maioria dessas atribuições deveriam obviamente desencadear ações com base em pareceres 

e estudos técnicos. Para tanto as deliberações só poderiam ser tomadas com apoio de técnicos 

com algum grau de especialização. 

Na época em que o Conselho funcionou como órgão colegiado de assessoramento conforme o 

Decreto nº 906/89, estava prevista a existência de um órgão de apoio, nos termos do Artigo 5º 

do mesmo Decreto: 

                                                                                                                                                                          
naturais notáveis, os conjuntos e sítios arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos tombados pelo 

Poder Público, com tratamento idêntico para os bens tombados pela União ou pelo Estado, mediante convênio.”
 

35
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“O Conselho tem um órgão técnico de apoio formado por um Conselheiro-Coordenador e especialistas 

nas seguintes áreas, designados pelo secretario de Cultura: 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- História; 

- História das Artes; 

- Ciências Sociais; 

- Geografia; 

- Ciências Biológicas;  

- Documentação; 

- Arqueologia; 

- Museologia.”
36

 

E o artigo 6º definia as competências do órgão de apoio: 

“Cabe ao órgão técnico de apoio: 

I – fornecer subsídios técnicos ao Conselho; 

II – viabilizar decisões tomadas pelo Conselho; 

III – encaminhar à deliberação do Conselho proposições e estudos atinentes à questão da preservação; 

IV – As demais que lhe sejam atribuídas pelo Regimento Interno.”
37

 

 

Obviamente, um Conselho de preservação que se baseou na estrutura semelhante ao 

CONDEPHAAT necessitaria de uma estrutura técnica e administrativa de apoio para 

encaminhamento das decisões a serem tomadas pelo órgão colegiado. Decisões essas que se 

avolumariam, sobretudo decorrentes de suas atribuições. Rotinas que são pertinentes aos 

encaminhamentos das decisões tomadas nas reuniões ordinárias e extraordinárias. Estas 

decisões envolvem a estrutura administrativa (Ofícios, Resoluções, etc...) e técnica (na 

elaboração de pareceres sobre tombamentos, acompanhamento de obras em bens tombados e 

no entorno destes). Por isso, seria extremamente necessária a estruturação do órgão técnico de 

apoio. Mas, quando buscamos os registros desses encaminhamentos, principalmente nas Atas 

de Reuniões, observamos a dificuldade para viabilizar esta estrutura, pois as providências 

esbarravam na burocracia, uma vez que se criou a estrutura, porém sem os cargos 

correspondentes, que dependiam de autorização do poder público municipal. Somente na 

reunião de 05 de dezembro de 1989 é que o assunto teve um encaminhamento mais objetivo: 

“Prosseguindo a Reunião, o Professor Reinaldo passou ao segundo ítem da Ordem do Dia: o Órgão 

Técnico de Apoio – OTA, explicando que como critério para a composição do mesmo, usou oficiar 

todas as Secretarias Municipais, solicitando a colaboração de todos os Secretários no sentido de 

indicarem funcionários de seus quadros, que sendo especializados nas áreas que compõem o OTA, 
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 SANTOS, 1989. 
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 Idem. 
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pudessem colaborar como membros do referido órgão, prestando serviços técnicos algumas vezes por 

semana. Solicitou à PRODESAN a vinda do arquiteto José Èber de Góis, para compor o OTA, em 

período integral.” 
38

 

No final dos anos 1980, antes da criação do CONDEPASA, existiu um grupo de apoio técnico 

à Secretaria de Planejamento Municipal, fruto de entendimentos entre a Prefeitura, os Órgãos 

de Preservação e as Universidades. Esse Grupo de trabalho, denominado GT Patrimônio
39

, 

ficou encarregado de realizar os levantamentos e definição da Subzona de Interesse Histórico 

e Cultural como veremos adiante. 

 Muito provavelmente pela carência de técnicos é que posteriormente, alguns membros desse 

"GT Patrimônio", passaram a compor o órgão técnico de apoio - OTA, como foi o caso do 

arquiteto Bechara Abdalla e do historiador Marcos Atanásio Braga, conforme consta nas atas  

do CONDEPASA de 5 de dezembro de 1989 e 21 de dezembro do mesmo ano. 

Portanto, a priori não existiam os diversos especialistas, conforme estipulava o artigo 5º do 

decreto nº 906/1989. Essa situação, de falta de técnicos, acabou por criar uma dependência de 

quadros técnicos da estrutura da Prefeitura que faziam parte do GT. 

Nos primeiros anos de seu funcionamento, o Conselho pouco alterou sua direção, um dos 

nomes da chapa sempre continuava na gestão seguinte, conforme Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 RELAÇÃO DE PRESIDENTES DO CONDEPASA 

PERÍODO PRESIDENTE VICE PRESIDENTE 

1989/1991 Reinaldo Lopes Martins Fábio Eduardo Serrano 

1991/1993 Reinaldo Lopes Martins Luiz Carlos Rodrigues Nascimento 

1993/1995 Luiz Carlos Rodrigues Nascimento Fábio Eduardo Serrano 

1995/1997 Fábio Eduardo Serrano Luiz Carlos Rodrigues Nascimento 

   A eleição para o biênio 1991/1993 foi bastante disputada na medida em que se apresentaram 

três candidatos à presidência: a historiadora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade, 

historiador Reinaldo Lopes Martins e arquiteto Fabio Eduardo Serrano. Essa disputa através 

de votos levou ao empate entre Martins e Serrano o que ocasionou um "segundo" turno 

vencido por Martins. O curioso nesse episódio é que houve a abstenção do voto de Serrano, e 
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 Ata da reunião do dia 05.12.1989, do CONDEPASA. 
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 Grupo composto pelo historiador Marcos Atanásio Braga e arquiteto Bechara Abdalla Pestana Neves da 

SEPLAN; historiadora Lúcia Helena da SECULT; arquiteto Victor Hugo Mori do SPHAN; arquiteto Marco 

Antônio Lança do CONDEPHAAT; arquiteto Fábio Serrano da UNISANTOS; e arquiteto Francisco Carol da 

UNICEB. As referências sobre o trabalho do GT Patrimônio foram encontradas nas Atas do CONDEPASA e 

também na p. 7 do Manual Construtivo da Subzona de Interesse Histórico e Cultural, Edições D.O. Urgente de 

1990. Arquivo do CONDEPASA.  
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Martins (eleito) votou em Serrano, conforme registro em Ata.
40

 A professora Wilma 

Therezinha Fernandes de Andrade candidata derrotada na eleição para a presidência acabou 

sendo eleita para a vice-presidência com seis votos. No entanto, na Reunião seguinte 

agradeceu seus pares e não tomou posse, em razão de seus afazeres acadêmicos. Desta 

maneira, foi conduzido à vice-presidência o Sr. Luiz Carlos Rodrigues Nascimento que havia 

obtido quatro votos. 

Nas gestões de 93/95 e 95/97, são feitos Planos de Ação, demonstrando claramente a intenção 

de organizar administrativamente o CONDEPASA e estabelecer uma estratégia para as ações 

de preservação. No entanto, comparando esses dois Planos de Ação, pode-se identificar as 

dificuldades enfrentadas em relação à estruturação do corpo técnico: 

"Apesar do amplo leque de atividades desenvolvidas pelo CONDEPASA desde sua criação, a estrutura 

administrativa do Conselho nunca foi efetivamente composta, havendo atualmente carência de 

técnicos."
41

 

No Plano de Ação da gestão de 93/95, durante a presidência de Luiz Carlos Rodrigues 

Nascimento, foram feitas propostas enquadradas em três grupos: Institucionais; Estudos e 

Gestões; Implementos. 

As propostas Institucionais visavam à participação efetiva das entidades não governamentais 

representadas no Conselho. As propostas relativas aos Estudos e Gestões, diziam respeito à 

melhoria das relações institucionais com outras entidades, secretarias municipais, 

responsáveis pela criação da legislação urbanística, além de aproximar as ações de 

preservação com o IPHAN e CONDEPHAAT. As ações de Implementos buscavam melhorar 

a estrutura do órgão, inclusive espaço físico (na época estimava-se que a área ocupada pela 

estrutura do Conselho era de 20,00 m2, sendo que praticamente mantém-se a mesma precária 

condição até o presente momento) e corpo técnico; consequentemente, procurava-se melhorar 

a qualidade dos serviços prestados, além de divulgar as ações do Conselho. 

No Plano de Ação da gestão de 95/97
42

, durante a presidência de Fábio Eduardo Serrano, 

foram estabelecidos quatro objetivos: 

1. Definição do Patrimônio Cultural de Santos (PCS), estabelecendo um amplo conceito. 

Estabelecer um número mínimo de tombamentos e regulamentar zonas de interesse com base 

nos tombamentos e suas zonas de proteção. 
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 Ata da 10ª Reunião Extraordinária de 17 de setembro de 1991. Arquivo do CONDEPASA. 
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 Plano de Ação da gestão 1993-1995. Arquivo do CONDEPASA. 
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 Plano de Ação da gestão 1995-1997. Arquivo do CONDEPASA. 
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2. Elaboração de publicações, periódicos e guias de bens tombados em conjunto com as 

Secretarias de Turismo e Educação, a fim de divulgar, promover a educação e proteger os 

bens culturais. 

3. Obtenção de recursos materiais e humanos para o Conselho. 

4. Tornar clara a importância do patrimônio cultural durante a celebração dos 450 anos de 

Santos. 

Parece-nos bastante claro que os objetivos traçados pelo Plano de Ação foram cumpridos de 

maneira eficaz, pois o órgão técnico e a área administrativa foram estruturados, muito 

embora, sempre aquém dos desafios que se apresentaram na medida em que, a cada 

tombamento as tarefas se ampliavam. No aspecto da divulgação e também na área da 

pesquisa, esse período abrangido pelo Plano de Ação contribuiu para a produção de diversas 

publicações valorizando a memória de Santos.  

Embora as condições materiais e de recursos humanos pouco tenham se alterado desde sua 

implantação, a elaboração desses Planos contribuiu para a boa atuação do Conselho, além de 

definir ações objetivas para a preservação de bens culturais no município. Infelizmente, essa 

prática, de elaborar um Plano de Ação no início das gestões, foi sendo abandonada ao longo 

dos anos, principalmente nas gestões do CONDEPASA que se sucederam a partir de 1997. 

O período de 1989 a 1996, que englobou as três primeiras gestões do CONDEPASA e parcela 

da quarta, é marcado pela permanência do Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santos, 

com os prefeitos Telma de Souza (1989/1992) e David Capistrano Filho (1993/1996). Na 

primeira gestão realizou-se a restauração de alguns imóveis no centro histórico, como a 

restauração da antiga casa de João Éboli, no Outeiro de Santa Catarina, que será apresentada 

no Capítulo 3 desta dissertação. 

A segunda gestão do partido, realizada pelo médico David Capistrano Filho foi marcada por 

algumas divergências entre a PMS e o CONDEPASA, muito embora essa administração tenha 

encampado e dado ênfase à preservação e implementado o programa de pintura de fachadas 

“Cores da Cidade”, em conjunto com a Fundação Roberto Marinho. Além disso, ampliou a 

atuação do antigo Centro de Memória, que passou a denominar-se Fundação Arquivo e 

Memória de Santos (FAMS), através da Lei Complementar nº 196/1995. Outro aspecto 

importante é que essas duas gestões municipais incentivaram a publicação de encartes no 
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Diário Oficial sobre a história de Santos, além de livros como os das pesquisadoras 

GITAHY
43

, e LANNA
44

, este último dentro das comemorações dos 450 anos de Santos. 

Também não faltaram embates políticos, uma vez que a luta pela preservação, muitas vezes, 

contraria interesses imobiliários especulativos, camuflados por discursos em defesa do 

"progresso". 

Em 1996, o então vereador Fausto Lopes do Partido da Frente Liberal (PFL), na 25ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Santos, apresentou um requerimento para revogar o 

Decreto nº 906/1989, de criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - 

CONDEPASA, com a seguinte argumentação: 

"Se fossemos citar o número de heróis santistas que contribuíram para a formação do país, e dos quais 

todos nos orgulhamos, ficaríamos aqui por muitos e muitos dias. 

Mas não é isto que me traz a esta Tribuna. 

Está se formando em Santos, não se sabe por quais interesses, uma mentalidade retrógrada que, em 

nome da preservação da história, impede o crescimento e o desenvolvimento da área central do 

Município. [...] Se tomarmos o mapa de Santos e demarcarmos na área central do Município todos os 

imóveis tombados e uma circunferência de até 600 metros de diâmetro em torno de cada um deles, 

verificaremos, estarrecidos, que a nossa cidade está literalmente morta. Nada mais pode ser feito, nada 

mais pode ser construído ou reformado, nenhuma nova empresa pode se instalar nessa imensa e 

supervalorizada região, que margeia o maior porto marítimo da America Latina. Isso não é 

preservação histórica, isso é crime contra a nossa cidade e a nossa gente. [...] serão membros do 

CONDEPASA tão renomados historiadores e conhecedores da Arquitetura Antiga para determinarem 

com tamanha precisão uma área tão extensa como "patrimônio histórico"? [...] Por quê, em vez de 

atuar punitivamente, esse órgão não age de forma a orientar os proprietários desses imóveis, buscando 

parcerias que viabilizem a verdadeira recuperação e a conservação desses bens? até hoje, quantos 

desses imóveis foram recuperados, restaurados e conservados pelo CONDEPASA? Não podemos 

permanecer nas mãos desse órgão arbitrário, tolhendo nosso desenvolvimento e gerando 

aborrecimentos a pessoas que, muitas vezes, dispõem apenas daquele único imóvel para sua própria 

subsistência. Se o imóvel é histórico, reconhecidamente, que seja desapropriado e seu proprietário 

corretamente indenizado. Se não é, que não se obstrua o crescimento constitucional da propriedade 

privada. [...] Vejo como única forma de corrigirmos esses absurdos e evitarmos que novos absurdos 

ocorram a inevitável extinção do CONDEPASA e a imediata revogação do Decreto nº 906/89 e da Lei 

nº 753/91, sem o que teremos de assistir, passivamente, a lenta agonia daquele que já foi a área mais 

nobre do nosso Município"
45

 

O vereador concluiu o documento com a seguinte citação: 

Em "Mãos Dadas", o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade deixou para a eternidade 

estes versos: 

"O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente." 

Ao citar a última frase do poema de Drummond, o vereador não apenas desconsiderou o 

poema como um todo, mas, também ignorou o contexto da obra. O poema "De Mãos Dadas" 

foi feito para o livro Sentimento do Mundo, de 1940, onde o autor demonstra grande 
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 Requerimento apresentado pelo vereador Fausto Lopes, em 16 de setembro de 1996, fonte: arquivo do 

CONDEPASA. 
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preocupação com o presente e desalento com os rumos do governo Vargas, naquele momento 

uma ditadura, além da guerra e incertezas do futuro, diante das transformações em curso no 

mundo. Talvez o vereador, ao citar Drummond, tenha associado à visão que predominava, até 

aquele momento, sobre a preservação do patrimônio cultural, idealizada pelo antigo SPHAN, 

aliás, construído com a colaboração de Drummond. Senão, vejamos a concepção de LOPES 

sobre patrimônio cultural: 

"Mesmo assim, orgulhosos de seus antepassados, os santistas sempre buscaram preservar sua 

memória, erguendo monumentos em homenagem aos seus heróis, preservando também importantes e 

verdadeiramente históricos bens imóveis do nosso Município, como a Casa do Trem, o Outeiro de 

Santa Catarina e o Mosteiro de São Bento[...]"
46

 

Desta maneira, o vereador concluiu seu pensamento com base no progresso:  

“Hoje, temos o compromisso histórico de eliminarmos da nossa progressista cidade o pensamento que 

enleva destroços em detrimento do progresso e de melhores condições de vida para a nossa 

população".
47

 

A propositura do vereador Fausto Lopes foi contestada pelo CONDEPASA, através de 

diversos Ofícios (números 129/96 a 149/96) encaminhados às autoridades e políticos, 

inclusive ao presidente Fernando Henrique Cardoso, bem como ao autor da proposta. O 

assunto também foi objeto de pauta de discussão na 26ª Reunião Extraordinária realizada em 

29 de outubro de 1996, com a presença dos conselheiros, do órgão técnico e dos promotores 

de justiça do Ministério Público Estadual. 

As colocações feitas pelos promotores Daury de Paula Junior e Filippe Augusto Vieira de 

Andrade foram no sentido de defender as prerrogativas legais do CONDEPASA, sua 

importância como órgão de defesa do patrimônio cultural. Além disso, ressaltaram que, assim 

como a atuação do Ministério Público Estadual não é bem vista pelos que tem interesses 

contrariados, nesse aspecto também se assemelhava em relação ao papel do Conselho. 

Sugerem que o Conselho encontre na sociedade civil o respaldo necessário para cumprir o seu 

papel, e para isso deveria dar maior publicidade ao trabalho para que a sociedade conhecesse 

os procedimentos de tombamentos. Além desses pontos, o Ministério Público indagou se 

havia uma listagem de bens para serem preservados no município e que o poder o público 

municipal deveria, como previa a legislação, dar suporte material para funcionamento do 

CONDEPASA. A crise institucional instaurada pelo projeto do vereador Lopes, teve um lado 

positivo na medida em que iniciou um debate sobre o papel do CONDEPASA e sua eficácia 

em relação à preservação em Santos.  
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Muito embora o Conselho de preservação tivesse seus adversários, também existiam os 

apoiadores. Há que se ressaltar que a adesão de entidades em torno do tema da preservação 

era significativa e pode ser medida pelo interesse que despertou. Para se ter uma ideia de 

como era grande o interesse das entidades, bem como a diversidade cultural das mesmas, em 

ter assento no CONDEPASA, consultamos as fichas de inscrições
48

 enviadas entre os anos de 

1989 (Decreto 906/89) e 1991(Lei nº 753/91): 

1. Fundação Pró-Memória/SPHAN 

2. Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

3. Grupo Experimental Nandeva de Educação Ambiental 

4. Sociedade de Melhoramentos dos Moradores e Amigos do Bairro de Aparecida 

5. Serviço social do Comércio - SESC 

6. Movimento em Defesa da Vida - Santos 

7. Associação Educacional do Litoral paulista - AELIS 

8. Jazz Clube de Santos 

9. Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Santos 

10. Coletivo Alternativa Verde - CAVE 

11. Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos 

12. Instituto Histórico e Geográfico de Santos - IHGS 

13. Sociedade de Amigos do Morro do Pacheco 

14. Grêmio Recreativo Cultural Clube do Samba  

15. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santos - COMDEMA 

16. Casa do Folclore Profº Albino Luiz Caldas 

17. Elos Internacional da Comunidade Lusíada 

19. Câmara Municipal de Santos 

20. CONDEPHAAT 

21. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS 
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22. Conselho Municipal das Sociedades de Melhoramentos de Santos 

23. Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos 

24. Delegacia Regional do Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo - Baixada 

Santista - DESASP 

25. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNISANTOS 

26. Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras - Departamento de História - UNISANTOS 

27. Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes - UNICEB 

Comparando com a Portaria nº 50/1989, de nomeação dos primeiros membros, houve a 

triagem nas inscrições e algumas entidades acabaram ficando de fora, tais como: Associação 

Educacional do Litoral paulista - AELIS; Coletivo Alternativa Verde - CAVE; Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santos - COMDEMA; Elos Internacional da 

Comunidade Lusíada. 

Os critérios de seleção das entidades foram previstos no Decreto nº 906/89 onde: "O Secretário 

de Cultura formará o primeiro Conselho avaliando as inscrições através da análise dos respectivos 

currículos; essa atribuição, posteriormente, caberá ao próprio Conselho." 
49 

Não podemos afirmar categoricamente que a seleção das entidades se deu por critérios 

políticos. Sabemos, no entanto, com base nos encaminhamentos registrados que a triagem 

inicial foi feita pelo Secretário de Cultura e as entidades interessadas eram 

predominantemente ligadas a setores da comunidade envolvidas com a Cultura de um modo 

geral. Outro aspecto a considerar é que a amplitude da representatividade popular de 

entidades é algo difícil de aferir.  

Esse grande interesse de participação das entidades se altera com o resultado das eleições 

municipais. Em 1997, assume Beto Mansur como Prefeito de Santos, inicialmente aliado da 

gestão anterior, posteriormente adversário político, bastante hábil, de perfil conservador e 

disposto a diminuir e controlar as decisões do CONDEPASA. Desta maneira, é feita uma 

“reforma” na composição do Conselho, através da Lei nº 1594 de 26 de maio de 1997, 

diminuindo sua composição, nitidamente com a intenção de diminuir a participação das 

entidades. Neste período de governo, a gestão na Secretaria de Cultura de Santos era da 

historiadora professora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade, que encabeçou pedidos de 
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tombamentos na década de 1980, representando a Faculdade de Filosofia da Universidade 

Católica de Santos. 

Na composição da primeira Portaria nº 50/1989, dos 26 membros indicados, 21 eram da 

sociedade civil. Na Lei nº 1594 do prefeito Beto Mansur, a composição total do Conselho 

diminuiu para 15 membros, sendo apenas oito representantes externos ao poder público, com 

a inclusão da entidade representante dos empresários da construção civil. A composição  ficou 

com a seguinte representação: 

- Gabinete do Prefeito Municipal; 

- Secretaria de Cultura; 

- Secretaria de Meio Ambiente; 

- Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

- Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 

- Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 

- Fundação Arquivo e Memória de Santos; 

- CONDEPHAAT; 

- IPHAN; 

- Associação Centro Vivo; 

- Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista; 

- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos; 

- Dois representantes das Universidades da Baixada Santista que mantenham cursos de 

História e Arquitetura; 

- Delegacia do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo.
50

 

Portanto, comparativamente aos primeiros tempos, quando ocorreu o incentivo à participação 

de entidades privadas (1989), característica da administração Telma de Souza, a diminuição 

da participação, a partir de 1997, foi muito acentuada e podemos afirmar que foi induzida pelo 

poder público. Assim como no seu início, a composição de seus dirigentes também pouco se 
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alterou
51

. Ao longo de sua trajetória o Conselho Municipal realizou cinquenta e cinco 

tombamentos
52

, até o momento. 

Os critérios de Tombamentos do CONDEPASA 

Os critérios adotados para os tombamentos, ao longo da trajetória do CONDEPASA, 

seguiram, na maioria das vezes, uma dinâmica semelhante aos padrões do IPHAN, cujos bens 

seriam definidos para preservação, com base na classificação por ciclos econômicos. Em 

resposta à solicitação de colaboração do CONDEPASA, o arquiteto Victor Hugo Mori, assim 

se manifestou em 18 de setembro de 1990: 

"Procuraremos neste texto priorizar os critérios da indicação dos bens do que propriamente arrolar 

cumulativamente caso a caso. 

1. Devemos considerar o patrimônio cultural para fins de tombamento, apenas aqueles realtivos à 

"Cultura Material", os artefatos produtos da ação humana (objetos, edifícios, cidades, etc) ou 

seguimentos da natureza transformada e/ou apropriadas pelo homem. Segundo o pro. U.B. Meneses "é 

a apropriação social que unifica e permite entender artefatos e paisagens" no âmbito da cultura. 

2. O tombamento de bens naturais deveriam obedecer os critérios já formulados pelo CONDEPHAAT, 

ou seja: 

a) caráter documental biológico: testemunhos de fenômenos da natureza e seus processos, quer nos 

casos de manifesta excepcionalidade ou remanescência (Vale do Quilombo, p. exemplo) quer naqueles 

que tipificam o padrão recorrente de banalidade (algumas áreas de mangue, jundú, praias, etc). 

b) caráter documental social: testemunhos da apropriação social do espaço natural componentes de 

ecossistemas culturais (sítios arqueológicos) e sítios históricos (ingrediente do evento histórico 

concebido como cristalização dramática dos processos históricos) (Outeiro de Santa Catarina, p. 

exemplo). 

c) caráter formal: relevância dos valores estéticos (dizem respeito à percepção) 

d) caráter ambiental: espaços que atuam como valorização de outros bens culturais (molduras e 

ambientes). 

3. O tombamento de artefatos objetos, edifícios, logradouros, cidades) deveriam obedecer os seguintes 

critérios: 

a) valores cognitivos: bens culturais como suporte de informações para o conhecimento dos diversos 

aspectos dos processos históricos. 

b) valores formais: significação como objetos de percepção estética. 

c) valores afetivos: vínculos subjetivos de comunidades. 

4. O tombamento de bens móveis deverá ter caráter excepcional, considerando sua mobilidade, 

juridicamente qualquer objeto ao sair do município cessam as normas administrativas locais que o 

envolvem equivaleria a um "destombamento", podendo inclusive ser tombado pelo outro município. 

Imaginemos o caso de tombamento de mobiliário quando da necessidade de mudança dos proprietários 

para outra cidade, a mera proibição interferiria no direito de propriedade (usar, gozar e dispor) 

invalidando o ato administrativo. 

Assim o tombamento de bens móveis somente seria aceitável em 2 casos: 

a) quando integrado à um imóvel: esculturas fixas, altares, luminárias, murais, etc. 
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b) quando pertencentes a "coleções fechadas" de instituições, lembramos que predomina hoje nas 

administrações museológicas, o "acervo aberto" onde a reciclagem do acervo através de permutas, 

compra, venda e empréstimo impõe o dinamismo cultural necessário à atividade. 

5. O critério de seleção deveria atender a representatividade no quadro cultural da cidade, vinculada 

ao processo de formação e desenvolvimento, que segundo A.L.D Andrade trata-se "daquelas etapas, 

momentos e expressões mais significativas que nos permitirão criar as referências básicas para a 

seleções dos testemunhos mais significativos".  

A mera somatória de listas produzidas individualmente produzirá uma seleção distorcida e, portanto 

falsa da formação cultural da cidade, ao omitir etapas e supra-valorizar outras, ocultar um tipo de 

produção e salientar outras, privilegiar o mais antigo em detrimento do menos, etc... 

Assim a relação deveria procurar refletir as diversidades no espaço e tempo. 

6. Esta seleção poderia ser feita por amostragem de séries e tipos, ou coletas de remanescentes, com 

preferência sempre para conjuntos. 

Tratando-se de arrolamento preliminar, poderíamos nos nortear pela formação histórica da cidade 

aproveitando a periodização sugerida pelo historiador J.B. Trindade através da relação "porto e 

cidade x produto", mesmo considerando os riscos que qualquer compartimentação histórica acarreta: 

porto natural (1530 à 1888): 

a) PORTO DOS ESCRAVOS (1530 até início do séc. XVII), período em que a "mercadoria indígena" é 

o elemento marcante para a sociedade colonial que ali se instalara. 

b) PORTO DO TRIGO (1611 até 1700) além do mercado de escravos neste período, o trigo produzido 

no planalto ganha destaque na exportação. 

c) PORTO DO SAL (1700 até 1750), no período das descobertas auríferas escoadas por outros portos. 

Santos carcteriza-se pela "concentração do armazenamento e venda de sal" para o planalto. 

d) PORTO DE AÇUCAR (1750 à 1888), época do escoamento do açúcar produzido na região de Itú 

para o mercado externo. 

PORTO ORGANIZADO (a partir de 1888): 

e) PORTO DO CAFÉ (1888 à 1929) foi a riqueza do café quem determinou a organização portuária e 

a chegada da ferrovia; constituindo-se no período de grandes transformações sócio-econômicas e 

culturais, a cidade representa o espaço onde o gosto internacional, os modismos e estilos aportam para 

se disseminar no planalto através da ferrovia, o plano de saneamento, a imigração, o ecletismo etc., 

transformam a feição da cidade antiga. 

f) CIDADE MODERNA (1930 em diante) período da ampliação da malha ferroviária e eletrificação 

das vias, criação da via Anchieta em 1947, do plano Prestes Maia, a verticalização da cidade e o 

adensamento nas praias."
53

 

Esse documento determinou as diretrizes que poderiam ser adotadas para a realização dos 

tombamentos locais. Os primeiros tombamentos ocorreram em maio de 1990, portanto, antes 

dessa consulta ao SPHAN realizada em de setembro do mesmo ano. Posteriormente, 

provavelmente entre 1994 e 1995, foi feito um documento, denominado "LISTAGEM DE 

BENS CULTURAIS TOMBADOS E A TOMBAR"54. Nesta listagem consta a periodização, 

aliás, muito semelhante à proposta por TRINDADE, ou seja: 
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CONDEPASA. 
54

 Arquivo do CONDEPASA 



76 

 

 

1. Século XVI (1532-1580) Colônia - Primeiro ciclo do açúcar Barroco e vernacular 

português; 

2. Século XVII e XVIII - (1640-1750) Colônia - Porto do trigo, escravos e sal. Barroco e 

vernacular português; 

3. Século XVII e XIX (1750-1850) - Colônia e Império Porto do açúcar - Pombalino; 

4. Século XIX - Segunda metade - Império - Ciclo do café - Neoclássico; 

5. Século XIX e XX (1890-1930) - Primeira República Ciclo do café - Ecletismo e 

neocolonial; 

6. Século XX (1922-1950) Estado Novo - Período final do ciclo do café - Neocolonial e art 

decó; 

7. Século XX (1950-1995) - Industrialização - Modernismo. 

Nessa listagem de 1994/95, constavam cerca de vinte bens tombados e aproximadamente 

cinquenta e nove edificações a serem tombadas. 

Mesmo não existindo a identificação do(s) autor(es) desse documento do CONDEPASA, 

observando-se essa listagem, é possível identificar os critérios que nortearam a atuação do 

órgão em relação à seleção dos bens a serem preservados. 

Apesar de terem sido apontados por MORI os critérios utilizados pelo CONDEPHAAT como 

referência, a seleção dos tombamentos atendeu, na verdade, os critérios de seleção objetivados 

por ANDRADE dentro da periodização sugerida pelo historiador Jaelson B. Trindade, 

"mesmo considerando os riscos que qualquer compartimentação histórica acarreta", 

conforme fora alertado. 

No balanço de 25 anos (1989/2014) de atuação do CONDEPASA, destacam-se: 

Reuniões Ordinárias: 505 

Reuniões extraordinárias: 56 

Bens Tombados
55

: 53
 

Bens em Estudo de tombamento: 11 

Pedidos de Tombamento em análise: 10 

Processos analisados (média de 250/ano) pelo OTA e Conselho: 6.250
56
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O Conselho contribuiu para a viabilização de diversos projetos de restauração, entre os quais 

os quatro estudos que serão tratados no Capítulo 3.  

Destacamos também a importância da realização de outros seminários sobre o patrimônio 

cultural. O primeiro seminário organizado pelo CONDEPASA ocorreu em abril de 2010 e o 

segundo em outubro/novembro de 2011, ambos realizados no Teatro Guarany, após sua 

restauração. O CONDEPASA deu sequência à realização de seminários, que tinham sido tão 

importantes para viabilizar sua própria criação. 

 
Figura 05 - Reprodução da pintura de Vanderlei Hassan, que ilustrou o material do 1º Seminário do Patrimônio Cultural - 

2010, fonte: arquivo do CONDEPASA. 

O evento denominado "1º Seminário sobro o Patrimônio Cultural" e o lançamento do "Manual 

do CONDEPASA para o Patrimônio Cultural" ocorreram entre 14 e 16 de abril de 2010. 

O evento, noticiado pelo jornal A Tribuna de 13 de abril de 2010 e aberto ao público em geral, 

tratou de assuntos relacionados às políticas voltadas ao patrimônio cultural, inclusive com o 

lançamento do livro "Patrimônio Cultural, políticas, instrumentos". Também foram debatidos 

temas voltados à educação, preservação de bens culturais imateriais, proteção do patrimônio 

natural e patrimônio arquitetônico e a cidade - a preservação e a renovação. No entanto, não 

foi elaborado um documento contendo as propostas geradas nas diversas mesas redondas, fato 

que estava programado para ocorrer. 
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Podemos destacar como resultado positivo do primeiro Seminário a introdução e discussão de 

temas ligados ao patrimônio imaterial e natural. Essa temática contribuiu significativamente 

para ampliar o entendimento do conceito de preservação e das políticas necessárias para sua 

implantação no âmbito do município. No sentido de subsidiar a política de preservação, o 

CONDEPASA lançou no evento a "Cartilha do Patrimônio Cultural", para orientar a 

população e os profissionais da área sobre os atuais conceitos de patrimônio cultural, 

legislações, diretrizes de intervenção, restrições e benefícios previstos nas legislações.  

 
Figura 06 - Cartilha produzida pela equipe técnica

57
, a partir do primeiro Seminário, fonte: Arquivo do 

CONDEPASA. 
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Outro evento realizado pelo CONDEPASA foi o “II Seminário sobre o Patrimônio Cultural”, 

de 18 de outubro a 17 de novembro de 2011. Foram programadas palestras e debates com 

autoridades e destacados profissionais e pesquisadores, visitas técnicas com professores das 

universidades locais e exposições sobre aspectos do tema geral: Porto e Patrimônio Cultural. 

Assim como no primeiro Seminário, também nesse encontro não foi elaborado um documento 

final, reunindo os principais debates realizados. O evento contou com cerca de duzentos 

participantes, conforme registrado em sua lista de presença. 

 
Figura 07 - Cartaz do II Seminário do CONDEPASA, fonte: Arquivo do CONDEPASA 

Outra iniciativa interessante do CONDEPASA foi a elaboração de um Inventário de estilos 

arquitetônicos, que preencheu uma lacuna existente desde a época do primeiro Manual 

Construtivo, datado de 1990. Esse Inventário foi elaborado pelos historiadores Arnaldo 

Ferreira Marques Jr e Anna Cristina Rodopiano de Carvalho em 2011 e disponibilizado no 

site do Portal dos Conselhos da PMS. A publicação denominada de "Inventário de estilos 
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arquitetônicos da cidade de Santos"
58

 detalha com ilustrações e textos com linguagem 

bastante acessível, inclusive para quem não tem familiaridade com o tema, os diversos estilos 

arquitetônicos que compõem o acervo arquitetônico existente em Santos. A disponibilização 

dessa publicação ao público foi uma iniciativa muito importante para disseminar as 

informações e não deixá-las restritas a um determinado segmento. Portanto, consideramos 

salutar iniciativas desse tipo no sentido de melhoria do entendimento do universo do 

patrimônio a ser preservado em Santos.  

Outra ação importante e necessária foi o Projeto "Oficina Escola" de formação de mão de 

obra para a restauração de monumentos públicos, mantido pela Prefeitura Municipal de 

Santos em parceria com o CONDEPASA, no período de 2006 a 2014, a exemplo da "Oficina 

Escola" do município de Santana do Parnaíba, a qual serviu de referência.  

Com boa receptividade por parte dos jovens, a primeira fase do programa, coordenada pela 

Secretaria de Planejamento, apresentava-se bem estruturada, contando com profissionais 

voluntários de diversas áreas do próprio quadro técnico municipal.  

Num primeiro momento destinava-se a jovem da comunidade, sendo posteriormente 

reformulado para atender pessoas do programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, 

ligado à Secretaria de Educação - SEDUC da PMS. Na fase final do projeto, numa parceria 

com o MAE/USP e IPHAN, passou a ser denominado "Projeto de Educação Patrimonial", 

atendendo alunos e professores do ensino fundamental, sendo inclusive considerado um 

programa de referência no Estado de São Paulo pelo Centro de Estudos e Pesquisas de 

Administração Municipal - CEPAM. 
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Figura 08 - Imagem da visita ao Engenho São Jorge dos Erasmos, Base Avançada da USP, feita pelos alunos do 

curso "Oficina Escola de Santos", disciplina de Educação Patrimonial, monitorada pelo arquiteto Edson Sampaio 

(CONDEPASA) e Gabriel Curti (estagiário de arquitetura da UNISANTOS), fonte: CONDEPASA 

Considerações Finais 

A política de preservação no município alcançou avanços significativos, comparativamente às 

ações incipientes que ocorriam até os anos 1980. Mas, é inegável: a partir do momento em 

que o poder público assumiu suas responsabilidades constitucionais através da criação de um 

Conselho, inicialmente consultivo e depois com autonomia para deliberar, a participação de 

segmentos da sociedade foi diminuindo paulatinamente, principalmente a partir de 1997. Os 

motivos que levaram a essa diminuição na participação ainda devem ser analisados e 

estudados. Algumas hipóteses podem, preliminarmente, ser lançadas. Uma delas é que a 

chamada participação popular ficou restrita a entidades. As entidades e partidos políticos, 

como a experiência brasileira pós-constituição de 1988 nos aponta, tenderam à acomodação 

nas esferas de poder: 

“A nova Constituição consagrou a criação de espaços institucionais que garantiram a continuidade da 

participação popular que marcou as lutas contra a ditadura. A criação de conselhos e conferências de 

políticas públicas vem buscando, ao longo dos anos, propiciar a incidência da sociedade na 

elaboração e na gestão de políticas sociais. A construção destes espaços não tem sido fácil. As disputas 

entre interesses mais e menos democráticos é intensa, a precariedade de uma cultura democrática e 

participativa se faz notar tanto na burocracia estatal como nas organizações da sociedade e no setor 

privado, dificultando a consolidação dos espaços de diálogo e negociação sobre as políticas. Além 

destas dificuldades, esta agenda de reforma democrática do Estado, confronta-se, desde seu momento 
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inaugural pós-Constituição, com uma hegemonia crescente de agendas neoliberais de reforma do 

Estado.”
59

  

Este quadro dificulta a “oxigenação” e renovação, que são bastante salutares, principalmente 

na exposição dos conflitos, dentro do jogo de interesses envolvidos no campo da preservação. 

Outro aspecto é o fato de que o principal foco de atuação do CONDEPASA muitas vezes 

esteve alinhado com os instrumentos tradicionais de preservação, centrados principalmente 

em tombamentos de imóveis. Desconsideram-se outros aspectos da memória como o 

patrimônio imaterial, previsto na Constituição de 1988 e que até agora foi muito pouco 

abordado por órgãos de preservação de abrangência municipal.  

Diante do processo apresentado podemos afirmar que o CONDEPASA, como órgão 

municipal de preservação, conquistou um lugar de destaque na luta pela preservação de bens 

culturais na Baixada Santista. Impulsionado e incentivado pelas ações de preservação do 

IPHAN e posteriormente do CONDEPHAAT, inclusive com a participação direta desses 

órgãos na sua formação, registra desde sua origem essa importante ligação. A criação do 

primeiro Conselho de preservação da Baixada foi possível graças às primeiras iniciativas do 

poder público nos anos 1980, fruto também do processo de redemocratização do país. Período 

em que os diversos atores do universo cultural contribuíram para colocar na ordem do dia 

questões importantes, envolvendo naquele momento a preservação do patrimônio cultural.  

Uma medida que contribuiu para a implementação de suas ações foi a criação do Órgão 

Técnico de Apoio, o "OTA", com equipe composta por técnicos, principalmente arquitetos e 

historiadores cedidos pela Prefeitura Municipal de Santos. Essa estrutura de apoio sempre foi 

de fundamental importância na elaboração dos pareceres, estudos de tombamentos e análise 

dos projetos de restauração. Porém, passados mais de 25 anos de atuação, observa-se que essa 

estrutura não contou com o apoio material necessário em termos de instalações e diversidade 

de profissionais, conforme previsto na legislação.  

No entanto, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA teve o 

reconhecimento da importância de sua atuação na defesa da memória da comunidade santista, 

quando da passagem dos vinte e cinco anos de sua criação, em setembro de 2014, através do 

Editorial do jornal A Tribuna de Santos: 

"O Condepasa - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos completa, neste mês, 25 anos. 

Ao longo desse período, o órgão cumpriu importante função na preservação do patrimônio histórico da 

Cidade, tendo realizado 53 tombamentos de imóveis. Mais do que tombamento em si, a ação do 

Condepasa combina-se com políticas de recuperação. O êxito pode ser percebido na revitalização de 
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importantes edifícios, como o Outeiro de Santa Catarina, marco da fundação de Santos, a Casa de 

Frontaria Azulejada, os teatros Coliseu e Guarany, e, recentemente, o antigo prédio da Prefeitura e 

Câmara Municipal, que foi transformado no Museu Pelé. O último tombamento realizado pelo 

Condepasa foi o da Catedral de Santos, cujo ato foi publicado no Diário Oficial do Município, na 

última semana. Com isso, o órgão completa um ciclo importante de avaliação e ações voltadas à 

preservação histórica. Cabe destacar ainda que passam pelo Conselho processos de reforma e restauro 

de imóveis - e as opiniões e pareceres são de extrema importância para garantir que tais obras sejam 

executadas segundo padrões técnicos exigidos. A preservação da memória é fundamental para 

qualquer sociedade. Através dos registros efetivos, mantidos para estudos e para observação das 

populações, é possível manter a identidade cultural construída ao longo do tempo e das gerações. Não 

se trata de saudosismo, ou de mera valorização do passado: o presente e o futuro dependem do 

conhecimento e da experiência de épocas anteriores.
60

 

Além do reconhecimento do trabalho realizado pelo CONDEPASA, explicitado nesse artigo, 

outras questões também emergem da leitura. Por exemplo, o fato de que o mero tombamento 

de imóveis, uma medida administrativa, não garante sua preservação. A necessidade de 

incentivar novos usos, tais como empresas, escritórios e moradia, para recuperar e realizar a 

manutenção desses bens, também foi apontada. Mas, o que nos chamou a atenção, foi o 

anúncio de um novo ciclo para o chamado "Centro Histórico": 

"O Condepasa anuncia agora estudos para mudanças nas regras em regiões do Centro Histórico, 

especialmente nas bordas dele, onde há muitos prédios sem nenhum valor, totalmente degradados. 

Manter-se a fachada (ou a testada, ou seja, a frente dos imóveis), com liberação plena para edificação 

nos lotes, inclusive para edifícios verticais, é boa ideia. A preservação não pode se estender 

indefinidamente, congelando áreas. Ao contrário, combinar edifícios históricos com novos prédios, em 

áreas modernas e reurbanizadas, é o caminho correto para o futuro."
61

 

Ou seja, o jornal dá a entender que há necessidade de uma revisão nos programas de 

preservação, a fim de permitir a verticalização em determinadas áreas, conciliando edificações 

antigas com edifícios contemporâneos, superando a ideia de que as áreas do chamado 

"Centro" encontram-se "congeladas" para novas construções.  

Mas será que essa avaliação é plausível e tem respaldo na legislação vigente? A fim de avaliar 

estas e outras questões abordaremos a seguir, os programas de preservação que foram 

implementados a partir dos anos 1990 para que possamos entender muitos aspectos que 

envolveram a Preservação e o planejamento da cidade. 
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2.2 Os programas de preservação em Santos  

Apresentaremos a seguir os principais programas de preservação que foram implantados em 

Santos, a partir da criação do Conselho de Preservação, em 1989. Nessa época foi 

estabelecida, pela Prefeitura Municipal de Santos - PMS, a Subzona de Interesse Histórico e 

Cultural - Centro, abrangendo a área ocupada pela Vila de Santos fundada por volta de 

1545/47. Este primeiro inventário, feito para a criação da Subzona-Centro, possibilitou a 

proteção de cerca de 800 imóveis nessa área. Na sequência será apresentado o projeto "Cores 

da Cidade”, criado em 1995, que resultou na pintura de fachadas situadas em determinados 

logradouros da Subzona-Centro. Em seguida, abordaremos a implantação dos Corredores de 

Proteção Cultural, datados de 1997/1998, com a introdução de mecanismos na legislação de 

proteção, integrados ao Plano Diretor de Santos. Esses programas contribuíram para a criação 

em 2003 do atual Programa de Revitalização, conhecido como "Alegra Centro". 

Para uma melhor compreensão do que ocorreu com o patrimônio cultural edificado na região 

central de Santos, conhecida como "Centro Histórico", julgamos necessário apresentar, 

mesmo que parcialmente, as concepções propostas pelo planejamento urbano pós anos 1940, 

e os efeitos da industrialização do Estado de São Paulo, na região.  

Conforme apontado por MORI, em Santos, sua formação histórica esteve associada à 

periodização derivada da relação "porto e cidade x produto" sugerida pelo historiador Jaelson 

B. Trindade
62

. Inclusive após os anos 1950, quando toma impulso o processo de 

industrialização, sendo o porto de Santos o principal polo por onde seria escoada essa 

produção. 

É nesse sentido que se pode entender a construção da Via Anchieta, visando à melhoria dos 

acessos à região da Baixada Santista, com a primeira pista inaugurada em 1947 e a segunda 

em 1953. Na área do planejamento urbano foram feitos estudos para a região entre 1947 e 

1950. O Plano Regional de Santos foi realizado pelo engenheiro Francisco Prestes Maia. No 

entanto, caso esse Plano tivesse sido implementado, teria causado grande interferência no sitio 

urbano mais antigo, o centro.  

Segundo SERRANO, o Plano Regional de Prestes Maia previa: 

“Profundas alterações no centro urbano de Santos (à Haussmann) que implicavam em inúmeras 

demolições de modo a permitir alargamento de ruas, abertura de praças, criação de diagonais, sempre 
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presente a preocupação com visuais e valorização de edifícios públicos. A lista é extensa. 

Alargamentos de vias: Rua São Bento, final da Avenida Conselheiro Nébias, Rua General Câmara, 

Avenida São Francisco, Rua Visconde do Embaré. Criação da Alameda da Alfândega (demolição dos 

centros dos quarteirões entre a Rua Braz Cubas e Senador Feijó, da Alfândega até a Praça José 

Bonifácio). Criação de praças junto à Estação Ferroviária (já descrita no plano ferroviário) e atrás do 

Paço Municipal, que seria ampliado. Ligações diagonais do Paço à Praça José Bonifácio e à Praça da 

República.”
63

 

Em relação ao patrimônio cultural previa apenas a manutenção de alguns monumentos: 

“A proposta de preservação, em seu plano urbanístico, engloba apenas os seguintes monumentos: um 

vestígio da fundação da cidade representado por um resto de muralha existente em um quintal da Rua 

Xavier da Silveira e que propõe seja valorizado por uma cúpula ou um panteão; o quilombo do 

Jabaquara e a estrada da redenção, que transpõe a selada do morro atrás da antiga Santa Casa; 

o Engenho dos Erasmos; os restos do trapiche de São Vicente; os antigos fortes do canal e os vestígios 

de engenhos que subsistem no continente; a praia do Góis; um ou dois sambaquis; Bertioga, cujo papel 

histórico glorifica, em que inclui o outeiro histórico, os fortes de São João e São Filipe, a igreja, o 

porto das baleias e as cisternas, tudo enquadrado em um parque natural; a Casa do Trem, igrejas de 

São Francisco e São Vicente. Inclui pontos históricos mais afastados de Itanhaém (convento e pedra de 

Anchieta) e São Sebastião (fortes).”
64

 

As ideias de Prestes Maia sobre patrimônio histórico se aproximavam dos conceitos 

difundidos nessa época pelo SPHAN, de proteger apenas as edificações coloniais da 

arquitetura construída de pedra e cal. Muito embora, deixando de lado alguns conjuntos 

bastante representativos na cidade, conforme destacou SERRANO: 

“[...] pois não poderia ignorar a existência pelo menos do conjunto do Carmo e do Mosteiro de São 

Bento. Sua conceituação também sofria de deformações de caráter estético, pois considera que: „não 

será menosprezo dizer que Santos possui, com poucas exceções, os mais feios monumentos do País‟."
65

 

Da mesma forma, LIMA identificou os conceitos de preservação anteriores aos anos 1960, 

“Até os anos 1960, a ideia que se fazia da arquitetura como patrimônio cultural era ortodoxa e calcada 

sobre conceitos estratificados na fase “heroica“ do IPHAN, onde as estéticas colonial, barroca, 

neoclássica e do Movimento Moderno representavam sólidos modelos. Imóveis ecléticos, art-nouveau e 

protomodernos eram ignorados e derrubados.”
66

 

Ainda em relação à legislação urbanística, podemos destacar a implantação do Plano Diretor 

Físico da Cidade de Santos de 16 de abril de 1968, Lei nº 3.529. Principalmente, quanto ao 

artigo 343 que previa várias ações de preservação como o tombamento, através de convênios 

com o IPHAN (então DPHAN). Além disso, incluiu-se também a implementação do uso 

turístico, em consonância com as diretrizes da recém-elaborada Carta de Quito de 

novembro/dezembro de 1967: 

“Art. 343. Na política de renovação urbanística da cidade de Santos, ocupa lugar destacado a 

preservação e a revitalização dos locais históricos, objetivando: 

I - garantir, na medida do possível, a imutabilidade das edificações e dos logradouros históricos-

tradicionais, quanto a alargamentos, tratamentos dos passeios e faixas de rolamento das vias; 

                                                           
63

 SERRANO, 1997. 
64

 Idem 
65

 Idem 
66

 LIMA, 2007, sobre o Corredor Cultural do Rio de Janeiro, p.80. 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos028.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos028.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos007.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos114.htm
http://www.novomilenio.inf.br/guaruja/gfoto014.htm
http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch042.htm
http://www.novomilenio.inf.br/bertioga/bh007.htm
http://www.novomilenio.inf.br/guaruja/gfoto015.htm
http://www.novomilenio.inf.br/guaruja/gfoto009.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0177.htm


86 

 

 

II - recuperar edificações características de determinada época, destinando-as a usos adequados; 

III - orientar e incentivar nas áreas em torno dos locais históricos, usos e atividades compatíveis com 

suas características; 

IV - incrementar o turismo. 

§ 1º Os instrumentos para assegurar a preservação e a revitalização dos locais históricos são os 

seguintes: 

a) convênios com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visando o tombamento das 

edificações e logradouros de caráter histórico-tradicional; 

b) estímulos tributários para usos e atividades adequadas às áreas em torno dos referidos locais; 

c) penalidades pelo não cumprimento das normas regulamentadoras da preservação dos locais 

referidos. 

§ 2º O Poder Executivo deverá fixar por decreto os locais históricos, na base de planos de revitalização 

previamente elaborados.”
67

 

A inclusão na legislação urbanística de Santos nos anos 1960, de várias ações voltadas 

exclusivamente à proteção do patrimônio histórico pode ser considerada algo inédito no 

Brasil, na medida em que esse tipo de legislação só foi proposta a partir dos anos 1970 após a 

realização dos Encontros de Governadores promovidos pelo IPHAN. 

A elaboração do Plano Diretor de 1968, durante o mandato do prefeito Silvio Fernandes 

Lopes, e tendo por autores os arquitetos Aníbal Martins Clemente e Oswaldo Corrêa 

Gonçalves, trouxe também para Santos as ideias contidas na Carta de Atenas de 1933. 

Muito embora existam convergências entre o Plano Diretor Físico da Cidade de Santos de 

1968 e a Carta de Veneza em relação ao planejamento da cidade, nos aspectos da preservação 

do patrimônio histórico isto não ocorre, na medida em que o artigo 343 do Plano Diretor 

prevê lugar de destaque à "preservação e revitalização dos locais históricos", enquanto a 

Carta de Atenas impõe a renovação urbana sem necessariamente levar em conta a 

preservação. 

Outro aspecto deste Plano Diretor, é que, ao mesmo tempo em que possibilitava a criação de 

áreas de preservação, também colocava o impedimento de habitação no centro histórico. Isto 

de fato demonstra claramente o alinhamento dos urbanistas com as orientações modernistas 

de Le Corbusier, em separar as atividades da cidade, conforme Carta de Atenas do CIAM:  

“Art. 96, Para proporcionar desenvolvimento integrado das áreas urbanas e de expansão urbana do 

Município de Santos e bem-estar social da comunidade santista, o planejamento e a execução da 

urbanização de terrenos deverá assegurar disposição, forma, dimensionamento e conexões 

equilibradas, harmônicas e estéticas dos espaços destinados às funções de habitar, trabalhar, circular 

e recrear, compatibilizando-os com os demais elementos componentes do Plano Diretor Físico.”
68
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Ao induzir determinados usos e proibir habitações no centro, os idealizadores da legislação 

dessa época talvez tenham contribuído indiretamente para a sua degradação. Somou-se a isto 

a não implementação de algumas ações previstas no artigo 343 do Plano Diretor de 1968. 

Desta maneira, atravessou-se os anos 1970 com a região completamente deteriorada o que 

levou, conforme abordamos anteriormente, setores da população a lutar pela criação de um 

órgão de proteção. 

Somente na gestão do prefeito Oswaldo Justo foi criada a Lei nº 103/85 que previa o 

tombamento de bens "vinculados a fatos memoráveis da história além do patrimônio natural". 

Em 1986, também foram introduzidos, no artigo 343 do Plano Diretor de 1968, Lei nº 3.529, 

outros mecanismos para a preservação, incluindo-se a possibilidade de, à semelhança da Zona 

Especial do centro histórico do Rio de Janeiro criada em 1984, implantar as Subzonas de 

Interesse Histórico Cultural:  

§ 3º Na Zona Comercial Central é obrigatório:   

I - fixar, ouvido o Conselho Municipal de Cultura, as subzonas de interesse histórico cultural;   

II - aplicarem-se dispositivos a serem fixados em Lei especial visando à proteção das subzonas de 

interesse histórico cultural.
 69 

Somente no final dos anos 1980, com a criação da Subzona de Interesse Histórico Cultural - 

Centro, através do decreto 905 de 12/07/1989, é que foi realizado o primeiro inventário do 

centro histórico, culminando na delimitação da primeira área de preservação, com incentivos 

fiscais de isenção de IPTU dos imóveis a serem restaurados e ISS das obras de restauração. 

"Criada a partir de um estudo elaborado pela Prefeitura Municipal, Secretaria de Planejamento - 

SEPLAN; Secretaria de Cultura - SECULT e contando com a cooperação técnica da Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN; Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT; Universidade Católica de Santos - 

UNISANTOS e Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes - UNICEB, foi instituído pela Prefeita 

Telma de Souza, através do Decreto nº 905, de 12 de julho de 1989. Esta subzona, localizada na Zona 

Comercial Central, abrange mais de 80% do traçado da Antiga Vila de Santos e contém em sua malha 

urbana grande parte dos bens arquitetônicos de interesse da área central da cidade. Foram elaboradas 

plantas de cronologia, volumetria e uso do solo da área. Além de inventariados os 800 imóveis desta 

subzona, cada um recebeu um nível de proteção, que servirá para orientar a forma de intervenção nos 

mesmos."
70

 

O estudo de delimitação da Subzona, sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento do 

Município - SEPLAN
71

, foi realizado pelos integrantes do Grupo Técnico Patrimônio, 

mencionado anteriormente, e cujos membros participavam como conselheiros e também no 

órgão técnico do CONDEPASA. O estudo englobou também o levantamento e a 
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normatização (níveis de proteção de cada imóvel) dos imóveis situados dentro da Subzona 

Centro. Esse programa baseou-se, em muitos aspectos, na experiência do Programa do 

Corredor Cultural realizado na cidade do Rio de Janeiro, instituído através da Lei nº 506 de 17 

de janeiro de 1984, na administração do prefeito Marcelo Alencar, assessorado pelo Grupo 

Executivo do Corredor Cultural.
72

 

O Programa "Corredor Cultural do Rio de Janeiro" foi composto também pelo Plano de 

Alinhamento (PA) nº 10.290 (contendo quatro plantas e regulamentado pelo Decreto nº 

4.141/83) e o Projeto de Loteamento (PAL) nº 38.871.
73

 

Além de criar o Grupo executivo do Corredor Cultural, a Prefeitura do Rio, também montou o 

Escritório Técnico para assessoramento dos proprietários de imóveis, locatários e 

profissionais dá área da construção civil. 

Os estudos englobaram o conhecimento e registro em plantas de quatro períodos de expansão 

do Rio de Janeiro, os séculos XVIII, XIX, XX (início e meados), com mapas contendo "A 

evolução da cidade do Rio de Janeiro tendo como referência os limites do Corredor 

Cultural".  

Com base nesses estudos, foram definidas no Rio de Janeiro quatro áreas que englobariam o 

Corredor Cultural: Área 1- Lapa-Cinelândia, Área 2 - Praça XV, área 3 - Largo de São 

Francisco e por último a área 4 - SAARA. 
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 Conforme citado no documento elaborado pela PMS: "Alguns aspectos técnicos, pela clareza como estão 

especificados foram transcritos na íntegra do manual do Corredor Cultural do Rio de janeiro. Assim, 

agradecemos profundamente aos integrantes do Grupo Executivo do Corredor Cultural". Patrimônio Cultural - 

Manual Construtivo - Edições DO Urgente - 1990, arquivo do CONDEPASA, p.5. 
73 "No final dos anos 70, num contexto político favorável, urbanistas, moradores e comerciantes mobilizaram-se 

pela permanência do patrimônio cultural e edificado, pela continuidade das atividades ali exercidas e pela idéia 

de que crescer, renovar e desenvolver não implicaria, necessariamente, em demolir, expulsar ou renegar a 

memória. Em 1979, um novo conceito de planejamento urbano começou a ser implantado. Os significados 

efetivos e as heranças da cidade passaram a ser respeitados. Surgiu o Projeto Corredor Cultural, com o 

objetivo de orientar a obras de recuperação". Catálogo: Rio de Janeiro Corredor Cultural - Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico, arquivo do CONDEPASA.  
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Figura 09 -  Mapa das áreas do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, 1985, p. 9. Fonte: FAUUSP. 

Nas duas situações, em Santos (3 áreas: Centro, Valongo e Paquetá) e no Rio de Janeiro (4 

áreas: Lapa, Praça XV, São Francisco e SAARA), foram mencionados os estudos realizados. 

Em Santos, consta no Manual que "foram elaboradas plantas de cronologia, volumetria e uso 

do solo da área"
74

. No Manual do Rio de Janeiro consta, 

"Uma breve descrição inicial das quatro áreas que compõe o Corredor Cultural procura evidenciar 

suas características tipológicas, seus usos e, enfim, sua história. 

Acreditamos que o conhecimento das particularidades e da vocação de cada uma delas permitirá não 

só uma maior identidade do usuário com o seu próprio espaço, mas facilitará também a integração 

comunitária."
75

 

Aparentemente, as duas situações têm o mesmo enfoque, no entanto, no estudo realizado no 

Rio de Janeiro é nítida a intenção de se conhecer não somente a datação das edificações, mas 

também reconhecer as relações sociais que persistem na região. Aspectos que envolvem 

estudos e diagnósticos e várias áreas de atuação: 

"A separação de áreas do Corredor foi feita de maneira criteriosa, fruto do trabalho de pesquisadores 

que foram ao Centro de sua cidade e através do conhecimento e vivência em relação àquele espaço 

procuraram observar as características predominantes para determinar a identidade de cada uma 

delas."
76

 

A partir disso, nota-se, no caso do Rio de Janeiro, a intenção de reforçar as qualidades 

espaciais, urbanas e sociais das quatro áreas determinadas, corrigindo deficiências e lacunas. 
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 Idem, p. 10
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No caso de Santos, transparece, nos registros de 1989, a preocupação com a recuperação da 

arquitetura. No entanto, há que se ressalvar que as duas situações, vividas pelo Rio de Janeiro 

e por Santos nos anos 1980 foram distintas, levando-se em conta suas diferenças econômicas, 

populacionais e urbanas. 

O Rio de Janeiro, conforme ressaltado no Manual, vivia naquele momento dos anos 1980, um 

processo de fortalecimento e retomada da valorização das áreas centrais: 

"Nestes últimos tempos o Centro vem assistindo a um processo de revitalização. Acontecimentos 

culturais e políticos aí desenvolvidos vêm transformando este espaço em local de encontro da 

população carioca. O resgate de referências sociais, culturais e arquitetônicas é o ponto de partida de 

um processo de renovação que respeite a memória da cidade. E esta é a proposta do Corredor 

Cultural."
77

 

No caso de Santos, não havia esse cenário, muito pelo contrário. Sua área central encontrava-

se completamente abandonada, deteriorada, com pouca atividade comercial. Por isso, o 

cenário enfrentado pela administração municipal dessa época era desolador. Com isso, há que 

se enfatizar a iniciativa tomada no âmbito municipal, pioneira no Estado de São Paulo, pois, 

representou um verdadeiro alento para tentar estancar o processo de degradação a que estava 

condenado o patrimônio cultural de Santos. 

No estudo realizado para a Subzona Centro em Santos, só foram registrados os períodos do 

Século XVIII e XIX (final). Outro aspecto importante, que diferencia a experiência de Santos 

(1989) e do Rio de Janeiro (1984), é em relação ao tratamento das quadras.  
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 Idem, p. 8. 
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Figura 10- Contraste Volumetrico entre SAARA e Lgo. São Francisco - Manual do Corredor Cultural do Rio de 

Janeiro, p. 24. Fonte: FAUUSP. 

No Corredor Cultural do Rio de Janeiro, não há somente a preocupação em preservar os 

imóveis com interesse cultural. Os estudos denotam que, cada quadra foi estudada 

particularmente e é possível, através dos desenhos em plantas e perspectivas, constantes no 

Manual, verificar que estão previstas áreas para a construção de novos edifícios, inclusive 

com gabarito superior aos protegidos. Importante salientar nesse sentido, a qualidade gráfica 

dos desenhos. Principalmente com a utilização dos desenhos em perspectivas, que permitem 

melhor avaliação da composição volumétrica das quadras. Através desse recurso, acreditamos 

que foi possível melhorar também a qualidade das propostas, de integrar novas edificações ao 

tecido antigo. 

No caso de Santos, a normatização individualizada, caso a caso, não permitiria tais soluções, 

de construção de novos prédios nas proximidades de imóveis protegidos, com níveis de 

proteção 1 e 2, mesmo considerando que já existiam grandes edifícios no centro histórico. 

Essa concepção, de estudos de quadras, poderia ter sido adotada, uma vez que a proposta 

efetivada no Rio de Janeiro é anterior à de Santos, além de ter sido utilizada como referência 

para a Subzona-Centro. A ideia de se permitir a renovação, com eventual verticalização, em 

determinadas regiões, poderia, em tese, desmontar o conhecido discurso de que preservar é 

sinônimo de "congelar" áreas centrais. No caso do Rio de Janeiro, foi considerado que a 

preservação levaria em conta os usos existentes, além de incentivar o convívio da arquitetura 



92 

 

 

antiga com a arquitetura moderna, implicando com isso em mesclar edifícios baixos e altos 

em algumas áreas e quadras: 

"Uma nova edificação a ser implantada na área denominada Praça XV, poderia sugerir uma maior 

nobreza em sua fachada, haja vista a monumentalidade ali presente. 

Se a nova edificação estiver inserida em quadras preservadas no SAARA ou no Largo de São Francisco 

e imediações sugere-se um tratamento compatível com o padrão aí existente. Por exemplo, manter o 

ritmo das janelas e portas da vizinhança, geralmente altas e estreitas. 

As proporções são importantes mas não é necessário, nem se recomenda, que as novas fachadas 

copiem as antigas. É possível, mesmo num prédio de arquitetura moderna, trabalhar com a linguagem 

dos antigos, sem imitá-los. 

No caso da área da Lapa-Cinelândia, as diferenças entre as várias quadras sugere um tratamento 

diferenciado. Os prédios que viessem a ser construídos no entorno da Cinelândia e da  Rua do Passeio 

deveriam determinar que fosse compatível com a qualidade, importância e a escala do local, sugerindo 

uma qualidade mais arrojada. Na Rua da Lapa e suas vizinhanças a inserção de novas edificações nas 

quadras preservadas poderia contribuir para reforçar o seu caráter singular (e neste caso o 

procedimento seria semelhante ao que se recomendou para o SAARA e para o Largo de São 

Francisco)."
78

 

Esse entendimento demonstra que a intenção não era de impedir a renovação, mas sim 

conciliar a nova arquitetura com as tipologias das quadras existentes. No entanto nos 

deparamos com a possibilidade de reconstruir fachadas, orientação que contraria a Carta de 

Veneza, 

“É possível ao proprietário reconstruir sua fachada como ela era anteriormente, reproduzindo o 

desenho original, quando a documentação existir. Na realização desta cópia deve-se ter um certo rigor 

para “reconstituir o autêntico”, já que as técnicas atuais são muito diferentes, e muito conhecimento se 

perdeu no tempo.”  
79 

 No caso de Santos, não é possível identificar essa orientação de reconstruir fachadas, também 

não se identificam orientações mais gerais em relação aos aspectos urbanos. Por considerar 

apenas os níveis de proteção individualizados dos imóveis de interesse, acabou gerando 

alguns conflitos com "novas" arquiteturas no centro. Um exemplo disso foi a construção do 

edifício Nilo Branco, na Rua XV de Novembro esquina com a Rua Frei Gaspar, projeto de 

características modernas, pintado na cor amarelo, que causou grande polêmica, 

principalmente pela sua proximidade com a Bolsa Oficial de Café. 
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 Idem, p. 48. 
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  Idem, p. 48. 
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Figura 11  - Vista a partir da Rua XV de Novembro onde podemos observar a fachada do edifício Nilo Branco e 

seus "combogós amarelos", à direita a fachada eclética do edifício da Bolsa Oficial de Café, hoje Museu do Café. 

Em relação aos procedimentos burocráticos de aprovação de projetos, o Manual do Rio de 

Janeiro também ofereceu informações claras sobre a documentação necessária, tipos de obras, 

prazos e locais dos órgãos responsáveis pelo trâmite dos documentos. 

No caso de Santos, a dificuldade inicial, que persiste até os dias de hoje, é em relação aos 

trâmites, nem sempre muito claros e objetivos. Envolvendo diversos setores da PMS como 

obras, finanças, vigilância sanitária, e por fim, o Conselho de Preservação, cada qual com suas 

exigências, prazos e informações truncadas, por vezes conflitantes. 

Subzona de Interesse Histórico e Cultural 

Acreditamos que a principal referência para determinar a Subzona de Interesse Histórico e 

Cultural tenham sido os prováveis limites da Vila em 1765, constantes na planta abaixo 

reproduzida no Manual Construtivo como "Tentativa de reconstituição topográfica segundo 



94 

 

 

os documentos da época". Percebe-se que a área proposta na planta de 1990 que determinou a 

Subzona-Centro coincide com os logradouros existentes na planta de 1765. Cabe ressaltar, no 

entanto, que existem outras referências sobre essa planta de 1765. Segundo GILIOLI
80

 e 

ANDRADE
81

 trata-se de uma reconstituição da planta de Santos em 1765, elaborada por 

Benedicto Calixto.  

 
Figura 12 - Planta de 1765, indicando o Canal, acima, o Monte Serrate, abaixo, e os prováveis limites da Vila de 

Santos, à esquerda, o Convento do Valongo e à direita, o Outeiro de Santa Catarina. Esta planta topográfica 

possivelmente serviu de referência para delimitação da Subzona de interesse histórico cultural. Fonte: Manual 

Construtivo – Subzona de Interesse Histórico e Cultural, PMS, 1990, p.6. 
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Figura 13 - Planta indicando a Subzona de interesse histórico cultural. Em tracejado são indicadas subzonas em 

estudo (Valongo e Paquetá). Fonte: Manual Construtivo – Subzona de Interesse Histórico e Cultural, PMS, 1990, 

p.6. 

No programa implantado em Santos, o inventário do centro histórico partiu do levantamento 

dos imóveis com a identificação numérica do setor/quadra/lote, associado à identificação 

fiscal do IPTU.  

"O QUE É SUBZONA 

A Cidade de Santos é dividida em zonas específicas, que definem as possibilidades de uso e ocupação 

do solo urbano. A parte mais antiga da cidade, hoje representada pelos bairros do Centro, Valongo e 

Paquetá, abrange três zonas de uso: 

Zona Comercial Central (Centro) 

Zona Comercial secundária (Valongo) 

Zona Comercial Industrial (Paquetá) 

O Plano Diretor Físico da Cidade de Santos, Lei nº 3.529/68, art. nº 343, parágrafo 3º, possibilita a 

criação de Subzonas de Interesse Histórico e Cultural na Zona Comercial Central, que é uma área 

onde estão localizados bens de interesse histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico."
82

 

Além da ficha contendo a foto do imóvel, também foram registradas em tabelas as 

informações sobre a denominação, classificação, época data, grau de alteração, técnica 

construtiva, situação ambiência, número de pavimentos, uso e nível de proteção de cada um 

dos 800 imóveis levantados. Porém, nesse levantamento não constou a informação do estilo 

arquitetônico de cada edificação. 

Todo o trabalho foi aprovado pelo CONDEPASA e encaminhado à Prefeitura de Santos, 

através do Processo nº 39620/90-50.
83
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 Patrimônio Cultural - Manual Construtivo - Edições DO Urgente – 1990, p.7. Arquivo do CONDEPASA. 
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 O processo nº 39620/90-50 encontra-se arquivado no CONDEPASA. 
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Em 1990, com a função de orientar os profissionais e munícipes em relação às obras, serviços 

de restaurações, reformas ou ampliações foi elaborado o Manual Construtivo pelo 

Departamento de Planejamento - DEPLAN-SEPLAN-PMS
84

.  

 
Figura 14 - Manual Construtivo da Subzona de Interesse Histórico e Cultural. Fonte arquivo do CONDEPASA. 
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 De autoria da Arquiteta Sania Cristina Dias Baptista, arquiteto Bechara Abdalla Pestana Neves, historiador 

Marcos Atanásio Braga e estagiária de arquitetura Luciane Amante. 
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Figura 15 - Manual Construtivo da Subzona de Interesse Histórico e Cultural. Fonte: arquivo do 

CONDEPASA. 

O Manual Construtivo, publicado pelas edições do DO Urgente de 1990, contendo 24 páginas 

e 21 ilustrações, apresenta quatro níveis de proteção determinados pela equipe do GT 

Patrimônio: 

"Na subzona, encontramos imóveis de diversos padrões construtivos, épocas variadas e em diferentes 

estágios de conservação e deterioração. Sendo assim, para melhor análise de cada caso foram criados 

níveis básicos de proteção: 

Nível 1: Proteção total do imóvel (interna e externa). 

Nível 2: Proteção da fachada, volumetria e telhado, sendo possível alterações internas. 

Nível 3: Livre opção de projeto, mantendo-se, porém a tipologia predominante na testada da quadra. 

Nível 4: Manutenção da fachada, podendo acrescentar pavimentos após um recuo mínimo de 3 

metros."
85

 

Muito embora o Programa do Corredor Cultural do Rio de Janeiro tenha servido de modelo 

para Santos, numa análise comparativa observamos muitas diferenças entre eles, situação que 

descreveremos a seguir. 

A documentação utilizada para análise do Programa de Santos foi o Manual Construtivo da 

Subzona de Interesse Histórico e Cultural, além do Processo nº 39620/90-50 e o Decreto 

905/89. Não foram encontradas as memórias, desenhos e anotações das reuniões de trabalho 

do GT Patrimônio que elaborou as diretrizes para a Subzona. Esses registros trariam dados 
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elucidativos sobre os critérios utilizados para determinar a área a ser protegida, se estivessem 

acessíveis ou publicados.  

É importante salientar que os critérios para definição das quatro áreas de proteção do 

Corredor Cultural do Rio de Janeiro estão explicados e registrados com bastante clareza no 

respectivo Manual.
86

  

Da análise dos critérios utilizados em Santos, observa-se que foi adotada a individualização 

da proteção, ou seja, atribuíram-se níveis de proteção caso a caso, de acordo com o estado 

geral de cada imóvel. Para o Nível 3 previu-se manter a tipologia predominante da testada da 

quadra buscando-se uma homogeneidade volumétrica que no entanto não existia. Quanto ao 

Nível 4,  permitia-se acrescentar pavimentos a partir de um recuo de três metros, mediante a 

permanência da fachada. Apesar de pretender-se a homogeneidade das testadas das quadras, 

ao não fazer uma análise volumétrica das mesmas, deixou-se em aberto a definição da 

tipologia da quadra a ser reconstituída, apesar de o levantamento ter sido feito quadra a 

quadra. 

Quando se atribui nível de proteção individualizado, sem a pré-definição do desenho urbano 

que se pretende para a quadra, corre-se o risco de exagerar na restrição de gabaritos, 

perdendo-se a referência geral.  

Diferentemente, no Corredor Cultural do Rio de Janeiro partiu-se da pré-definição de um 

desenho urbano, considerando os conjuntos antigos, e a partir desse estudo foram definidas as 

restrições de gabarito, conforme a área a ser protegida.  

No caso da região central de Santos, não deveria ter sido tratada da mesma maneira a área da 

Bolsa Oficial de Café, onde predomina a tipologia menos verticalizada, e a Praça da 

Republica, antigo largo da Matriz, local onde já existiam, na época do estudo, vários edifícios 

modernos, de grande altura, em algumas quadras voltadas para a praça. 

Afirma-se que "(...) na subzona, encontramos imóveis de diversos padrões construtivos, 

épocas variadas e em diferentes estágios de conservação e deterioração. Sendo assim, para 

melhor análise de cada caso foram criados níveis básicos de proteção".87
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No entanto nota-se, nas instruções do Manual, uma excessiva preocupação com os edifícios 

do ecletismo, do período do café, considerando que uma boa parte do acervo existente no 

Centro de Santos é remanescente desse período. Mas, o Manual desconsiderou a existência de 

outras situações, por exemplo, de edifícios modernos e casos onde existiam  "sobreposições" 

de períodos e materiais em um mesmo edifício, fato corriqueiro encontrado em áreas de 

ocupação antiga.  

 
Figura 16 - Vista interna da casa com frontaria azulejada situada na Rua do Comércio no centro histórico. 

Podemos observa a sobreposição de materiais antigos e novos que foram introduzidos na adaptação. Fotos do 

autor, dez. 16. 
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Figura 17 - detalhe que mostra o estado de abandono de imóvel situado na Rua do Comércio onde podemos 

observar a sobreposição da estrutura de concreto (vista interna) com alvenarias autoportantes de tijolos de barro, 

além de esquadrias de madeira na parte superior e vãos fechados no térreo. Fotos do autor, dez. 16. 

Outra característica do Manual Construtivo é a orientação quanto aos materiais construtivos, 

ou seja, as descrições gerais dos materiais que compõem as fachadas, suas patologias mais 

comuns e os tratamentos recomendados. Assim, podiam-se obter informações básicas sobre 

como intervir em alvenarias, telhados, cantarias, gradil, estuque, madeiras, azulejos, 

argamassas.  

Mas no caso das argamassas de revestimento de fachadas, não encontramos no Manual a 

identificação dos diversos tipos tão difundidos no centro, como é o caso da massa raspada ou 

da massa imitando o mármore travertino, aplicados em fachadas de períodos classificados 

pela historiografia da arquitetura como protomoderno ou moderno. 



101 

 

 

 
Figura 18 - Edifício em estilo protomoderno situado no calçadão (em direção à Rua do Comércio) da Rua XV 

de Novembro, que apresenta dois tipos de revestimento de fachada: no pavimento térreo o revestimento é em 

massa imitando o mármore travertino. Nos demais pavimentos apresenta massa raspada. Em Santos há referência 

a empresa Durite que foi pioneira neste tipo de revestimento na Baixada Santista. 



102 

 

 

 
Figura 19 - Edifício em estilo moderno situado na esquina das Ruas XV de Novembro e Frei Gaspar, em frente 

ao Museu do Café. 

No Manual são também encontradas orientações quanto às instalações de letreiros e anúncios 

pintados sobre as fachadas, além de substituição de marquises por toldos retráteis. Quanto aos 

toldos retráteis, as orientações iniciais mostraram-se ineficazes, ao longo dos anos, 

principalmente com o surgimento dos materiais acrílicos, industrializados, mais baratos e de 

manutenção mais simples. 

Em função da mudança de usos, muitos armazéns e antigas lojas foram readaptados para 

bares, restaurantes e principalmente lojas modernas com a necessidade de maior área de 

vitrines. Esta situação acabou ocasionando a abertura completa dos vãos do pavimento térreo 

de grande parte dos imóveis antigos da região central. Esta questão não foi tratada pelo 

Manual e até hoje gera controvérsias quando se discute o partido de readequação, com a 

obrigatoriedade ou não de volta ao estado “original”. 

Também se destacam no Manual Construtivo de Santos as mesmas orientações gerais 

contidas no Manual do Corredor Cultural do Rio de Janeiro quanto à pintura das fachadas. No 
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texto do Manual de Santos e no texto do Manual do Rio de Janeiro
88

 se fez a mesma 

explanação sobre a evolução das técnicas de pintura. Desde o branco utilizado na caiação das 

igrejas coloniais, até o uso de cores claras, tons de rosa, azuis e amarelos características do 

neoclássico. Da mesma maneira, são relacionados os pigmentos vindos da Inglaterra, solúveis 

em água, que misturados ao óleo de linhaça serviram para a pintura das grades e esquadrias. 

Destaca-se o desenvolvimento da indústria nacional de tintas, que passou a produzir uma 

gama maior de produtos e cores, com ênfase em cores de tons mais fortes, sem, no entanto 

esclarecer os critérios de utilização desses tons de maior impacto visual. 

As diretrizes e orientações para pintura foram mais no sentido de chamar a atenção para 

intervenções de caráter mais harmônico, levando em conta o ambiente em que o edifício 

estivesse inserido: 

"A cor atua de vários modos no prédio. Pode destacá-lo ou harmonizá-lo com os prédios vizinhos, 

acentuar suas particularidades ou definir um ambiente urbano. Assim, a escolha vai depender do efeito 

que se queira como produto final."
89

 

Quanto ao uso das cores, tanto o Manual do Corredor Cultural do Rio de Janeiro quanto o 

Manual de Santos se apresentam de maneira orientativa, pois não apontam a necessidade de se 

buscar a cor "original", recomendando apenas o uso do bom senso, quando sugerem a busca 

pela harmonia do conjunto. 

O Manual de Santos completava as orientações de pintura com as seguintes recomendações, 

sempre tendo como base o Manual do Corredor Cultural do Rio de Janeiro: 

"A maneira de pintar a fachada: 

. Os ornatos e os frisos devem ser pintados em tons que os destaquem das paredes; 

. Recomenda-se que os gradis sejam pintados em cores mais escuras do que as empregadas nas 

esquadrias, por exemplo: preto, verde-colonial, grafite e marrom. 

. As esquadrias podem ter tons mais claros, assim como os ornatos, ou tons contrastantes com o fundo 

das fachadas. 

.  Convém lembrar que as cantarias devem permanecer no seu estado natural. 

. Quando houver necessidade de se utilizar porta de enrolar, sua pintura deverá seguir a mesma cor 

usada nos gradis." 

No caso de Santos, observa-se que as orientações para restaurações contidas no Manual eram 

bastante sucintas e genéricas, deixando a resolução para a atuação de um "técnico 

especializado". Mas, devemos considerar que na época não havia a imposição legal de que 

somente um arquiteto poderia responder por uma restauração. Sendo assim qualquer 

profissional engenheiro ou arquiteto, mesmo sem uma formação adequada poderia orientar 

esses serviços de restauração: 
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"O profissional deve emitir um diagnóstico, determinar as causas e estabelecer uma terapia. O 

diagnóstico consiste em coletar informações sobre a construção original, execução do prédio e 

transformações posteriores. Depois de constatado o nível de degradação da edificação ou de suas 

partes, seja nos elementos estruturais ou decorativos, escolhe-se a terapia adequada. Esta pode ser a 

conservação do elemento em questão, intervindo de forma a deter o processo de degradação ou a 

substituição, mantendo-se as mesmas funções do anterior, dependendo do grau de preservação, a 

mesma forma."
90

 

O Manual do Rio de Janeiro era mais abrangente e havia um maior detalhamento para 

diagnosticar, identificar as causas da deterioração e estabelecer essa "terapia" a ser aplicada 

também por um técnico especializado. Para auxiliar as intervenções foi feito um levantamento 

detalhado (com desenhos e textos) das tipologias construtivas e arquitetônicas das áreas 

determinadas. 

"No caso de um imóvel do Corredor Cultural, onde fachadas e telhados foram preservados em sua 

forma original, por legislação, teríamos que substituir o autêntico degradado ou as partes 

transformadas por um similar da mesma forma e, no limite do possível, com o mesmo material e a 

mesma técnica
."91  

Muito provavelmente, a aplicação dessa orientação poderia induzir ao conflito com o Artigo 

9º da Carta de Veneza
92

 quanto à distinguibilidade das substituições dos materiais originais. 

O Manual Construtivo da Subzona-Centro de Santos não trata objetivamente da busca, ou 

não, da unidade de estilo. É omisso também quanto à indicação da necessidade de elaboração 

de um projeto arquitetônico, respaldado em uma análise crítica da proposta de intervenção. 

Neste ponto, contraria o que recomenda a Carta de Veneza em seu Artigo 11º.
93

 

Só há a breve referência "Depois de constatado o nível de degradação da edificação ou de 

suas partes, seja nos elementos estruturais ou decorativos, escolhe-se a terapia."94 
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 "O restauro é uma operação altamente especializada que deve ter um carácter excepcional. Destina-se a 

preservar e a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelos materiais 

originais e por documentos autênticos. Não devem ser empreendidos restauros quando se está em presença de 

hipóteses visando reconstituições conjecturais. Nestes casos, qualquer acrescento ou complemento, que se 

reconheça indispensável, por razões estéticas ou técnicas, deverá harmonizar-se arquitectonicamente com o 

existente e deixar clara a sua contemporaneidade. O restauro deverá ser sempre precedido e acompanhado de 

um estudo arqueológico e histórico do monumento." 
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 "A unidade de estilo não deve constituir um objectivo a alcançar no decurso de um restauro. Pelo contrário, 

devem ser respeitados os contributos válidos das diferentes fases de construção. Quando um edifício contiver 

estilos diferentes, em resultado de diversas campanhas de obras ao longo do tempo, não se justifica a remoção 

de partes do edifício, a não ser excepcionalmente, quando os elementos a remover tenham pouco interesse e 

quando aquilo que se pretenda pôr a descoberto possua um relevante valor histórico, arqueológico ou estético, 

e o seu estado de conservação seja suficientemente aceitável para justificar a acção. A apreciação sobre o valor 

histórico, arqueológico ou estético dos referidos elementos e a decisão sobre as eventuais remoções a efectuar 

não podem depender unicamente da opinião do responsável pelo restauro." 
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 Patrimônio Cultural - Manual Construtivo - Edições DO Urgente - 1990, p.18. Arquivo do CONDEPASA. 
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Portanto, algo bastante vago em relação a “o que se fazer”, podendo abranger um simples 

reparo no revestimento até à completa restauração, sem, no entanto, mencionar a necessidade 

de um projeto ou a definição do partido a ser adotado na intervenção de conservação ou 

restauro.  

No entanto, os serviços de restauração eram obrigatórios para se obter a isenção do imposto 

predial e territorial (IPTU), isenções previstas na Lei nº 640/1989.  

"A ideia é incentivar os proprietários dos prédios antigos a investirem em seus próprios imóveis, além 

de estimular um turismo histórico-cultural e diferenciar o comércio do centro do comércio da praia 

dentro desse contexto histórico."
95

 

Uma vez que a PMS não criou, naquele momento, uma equipe específica para gerenciar a 

Subzona-Centro - diferentemente do Rio de Janeiro, onde se estabeleceu o gerenciamento do 

Escritório Técnico do Corredor Cultural - as análises dos pedidos e das intervenções eram 

remetidas para aprovação do recém-criado CONDEPASA. 

Conceitualmente, as orientações contidas no Manual Construtivo de Santos, podem ser 

associadas a alguns aspectos do Artigo 1º da Carta de Veneza
96

 de 1964, na questão de se 

considerar uma área urbana para a preservação, a Subzona-Centro, em detrimento de imóveis 

isolados, como nos tombamentos do IPHAN. 

Mas, na medida em que partiu de níveis de proteção individualizados, limitou sobremaneira 

novas intervenções no entorno de bens normatizados, diferentemente do Corredor Cultural do 

Rio de Janeiro que estudou cada área pré-determinada, em consonância ao Artigo 6º da Carta 

de Veneza.
97

 

Projeto CENTRO VIVO  

Além das iniciativas da PMS (e talvez motivadas por elas) é importante destacar algumas 

ações realizadas pela iniciativa privada decorrente da criação da Subzona-Centro em Santos. 

Assim como ocorreu na cidade de São Paulo, com o surgimento da Associação Viva o Centro, 
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Patrimônio Cultural - Manual Construtivo - Edições DO Urgente – 1990, p. 19. Arquivo do CONDEPASA. 
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 "A noção de monumento histórico engloba a criação arquitectónica isolada, bem como o sítio, rural ou 

urbano, que constitua testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 

acontecimento histórico. Esta noção aplica-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas do 

passado que adquiriram, com a passagem do tempo, um significado cultural" 
97

 "A conservação de um monumento implica a conservação de uma zona envolvente à sua escala. Quando 

ainda exista o enquadramento tradicional, este deverá ser conservado, não devendo ser permitidas construções 

novas, demolições ou quaisquer arranjos susceptíveis de alterar as relações de volume e cor." 
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em 1991
98

, um grupo de empresários e comerciantes que atuavam no Centro de Santos 

criaram nos anos 1990 um projeto similar que foi denominado de PROJETO CENTRO 

VIVO. Esse projeto surgiu após entidades de classe como o Clube dos Diretores Lojistas de 

Santos e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista promoverem o Simpósio Pró-

Centro, em agosto de 1993. Neste encontro realizado para discutir ações de valorização da 

área central, os empresários chegaram ao consenso de que: "Modificar a face do Centro de 

Santos somente será possível com a criação de parcerias abrangentes", conceito semelhante 

àquele adotado em São Paulo. Como produto dessa discussão surge a Associação Centro 

Vivo, em 1993. 

Guardadas as diferenças econômicas em relação à entidade de São Paulo, a entidade santista 

congregava uma parcela considerável do empresariado atuante na época, contando inclusive 

com o apoio da centenária Associação Comercial de Santos. Essa parcela significativa do 

empresariado local, com perfil empreendedor, tinha a intenção de associar os interesses 

econômicos das empresas e do comércio na área central com as questões da preservação. 

Na composição da Associação Centro Vivo do município de Santos, alguns nomes se 

destacaram nas ações de preservação. Empresários como Omar Laino e Eduardo Carvalhaes 

Jr, entre outros apoiaram o fortalecimento das ações no centro, inclusive com a participação 

da entidade como membro titular no recém-criado CONDEPASA. Também empreenderam na 

região central: Omar Laino implantou a sede de sua empresa no centro, a Construtora Fenix, 

na Rua XV de Novembro, após adquirir e restaurar o edifício do antigo banco italiano "Banca 

Italiana di Sconto", em 1995.  

Outra ação importante foi empreendida por Eduardo Carvalhaes: a criação do Museu do Café 

no antigo prédio da Bolsa Oficial de Café, situada na Rua XV de Novembro, antiga Rua 

Direita, esquina com a Rua Frei Gaspar. Com a desativação da Bolsa de Café em 1996, foi 

formado pelo governo do Estado, através do Decreto nº 40.822/96
99

, um grupo de trabalho 

para planejar sua recuperação e reutilização: 

"Em primeira instância, e de caráter emergencial, o grupo visou o “salvamento” da torre da Bolsa. O 

presidente da Associação Comercial de Santos, José Moreira da Silva, e o presidente da Associação 
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 Associação Viva o Centro. Disponível em: http://www.vivaocentro.org.br/quem-somos/a-

associa%C3%A7%C3%A3o-viva-o-centro.aspx. Acessado em 04.04.2016, às 19:00 hs. 
99 

§ 2.º - Serão, ainda, convidados a integrar o Grupo de Trabalho de que trata este decreto, um representante da 
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Entidade CENTRO VIVO de Santos.  
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Centro Vivo, Eduardo Carvalhaes Filho, enfatizaram a necessidade da recuperação estrutural do 

prédio pelo governo do estado e a criação de um Museu do Café com o apoio da iniciativa privada."
100

 

Com o sucesso da iniciativa, o Museu foi implantado após a restauração realizada a partir de 

1997. 

"A restauração foi aprovada e o projeto escolhido foi o da Oficina R, do arquiteto Samuel Kruschin, 

tendo início em 1997. No ano seguinte, no dia 12 de março, foi criada a Associação dos Amigos do 

Museu do Café Brasileiro."
101 

Em janeiro de 2003, Carvalhaes e Moreira da Silva, Presidente e Vice-Presidente da 

Associação, entram com pedido de tombamento do edifício da Bolsa Oficial de Café no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional - IPHAN, tombamento este efetivado 

em 2006. 

Com a criação da Associação Amigos do Museu, o "Centro Vivo", como ação coletiva dos 

empresários do centro foi paulatinamente sendo abandonado e o Museu do Café passou a 

centralizar as atenções, através de duas figuras bastante atuantes, Eduardo Carvalhaes Filho e  

José Moreira da Silva. Com o tempo a antiga Associação dos Amigos do Museu transformou-

se em Organização Social e o prédio da antiga "Bolsa"  passou a ser referência como Museu 

no Estado de São Paulo. Sem dúvida a entidade "Centro Vivo" marcou uma época muito 

importante no processo de implantação das políticas de preservação do centro de Santos. No 

entanto, diferentemente da entidade paulistana "Viva o Centro", que continua atuando e 

influenciando nos destinos da área central de São Paulo, a entidade santista acomodou-se nas 

atividades do Museu do Café de Santos e praticamente desapareceu deixando um vazio, que 

acabou sendo ocupado pela Associação Comercial de Santos. 

Projeto CORES DA CIDADE 

No Brasil, várias foram as tentativas para estimular a recuperação de imóveis situados em 

centros históricos.  Um programa, com o caráter público-privado, foi o projeto "Cores da 

Cidade".  Este projeto teve sua aplicação em algumas cidades como Rio de Janeiro (1995), 

Recife (1996-99), Curitiba (1994-95) e Santos (1995-97). O "Cores da Cidade” envolveu a 

parceria de entidades privadas e prefeituras municipais, a partir de 1993.
102

 

Em Santos, o programa "Cores da Cidade" ocorreu de 1995 a 1997, com a ideia central de, 

através do fornecimento de tintas da marca Ypiranga, da empresa AKZO NOBEL, pintar as 
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fachadas de imóveis de interesse cultural, cujos proprietários deveriam aderir ao projeto 

coordenado pela Fundação Roberto Marinho e apoiado pela prefeitura de Santos. 

"A FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO e a empresa TINTAS YPIRANGA, com o apoio Municipal de 

Santos, trazem agora até você o Projeto CORES DA CIDADE. Uma iniciativa simples e que já trouxe 

resultados fantásticos em várias cidades, como Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. A TINTAS 

YPIRANGA cede gratuitamente os materiais de acabamento e pintura. A FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO coordena e divulga o projeto."
103

 

         
Figura 20 - Prospecto de apresentação do Programa "Cores da Cidade" em Santos, fonte: arquivo do CONDEPASA. 

A grande novidade do projeto foi a criação de um Escritório Técnico, composto de 

profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, história, para assessorar os munícipes. 

"O ESCRITÓRIO TÉCNICO da Prefeitura fica responsável pela orientação e escolha das cores, 

supervisionando os trabalhos de recuperação dos imóveis e encaminhando os pedidos de isenção de 

IPTU para os imóveis recuperados. Os proprietários entram com a mão-de-obra - pintores e 

restauradores - e o material necessário. E, assim, toda a cidade ganha uma área renovada, bonita e 

cheia de vida."
104

 

A ideia era que o poder público cuidasse dos trâmites burocráticos e do assessoramento 

técnico das obras, enquanto que a Fundação Roberto Marinho entraria com a divulgação, além 

é claro da exploração publicitária. Esta entidade tentava se consolidar, naquele momento, 

associando-se à recuperação do patrimônio cultural brasileiro, fato destacado no site da 
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 Prospecto do Projeto Cores da Cidade. Fonte: arquivo do CONDEPASA. 
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Instituição.
105

 A indústria AKZO NOBEL, através das Tintas Ypiranga, ao fornecer 

gratuitamente seus produtos, também se beneficiaria através da publicidade. Aos 

proprietários, cabia o fornecimento de mão de obra e material necessário. A vantagem neste 

caso para o proprietário de imóveis na área central era a obtenção de isenção do IPTU e ISS 

dos serviços de restauração prevista na Lei nº 40/91 (isenção de ISS) e Lei nº 640/89, sendo 

no caso do IPTU renovável a cada ano dependendo do estado de conservação do imóvel. Essa 

isenção de IPTU, aplicada na época, disseminou a prática que perdura até os dias de hoje, 

inclusive incentivando os serviços de manutenção periódicos, que são atrelados à renovação 

dos benefícios. 

 Os levantamentos, a orientação de escolha de cores e a supervisão da execução eram 

atividades dos técnicos do Programa "Cores da Cidade". 

O Escritório Técnico foi criado em 8 de maio de 1995, através do Decreto n.º 2.521, dentro da 

estrutura administrativa da Coordenadoria da Área Central - CACEN, ligada ao Gabinete do 

Prefeito Municipal - GPM.  

Em um primeiro momento, formou-se uma equipe para discussão e estruturação da 

proposta
106

: 

"A proposta de uma parceria entre a Administração Municipal e a iniciativa privada, nos moldes do 

projeto "Cores da Cidade", pode adquirir em Santos, assim como já aconteceu em outras cidades 

brasileiras com excelentes resultados, um papel de catalizador simbólico do processo de revitalização 

da área central, o qual atualmente mobiliza a discussão das forças vivas da Cidade. Recuperando a 

paisagem em seu cromatismo original, restituindo-se à população da Cidade uma parte do clima 

cultural do auge da economia cafeeira, com toda a magia e a efervescência da época, que ainda marca 

profundamente o imaginário da população santista."
107

 

Desta forma, os idealizadores do projeto imaginavam que, através das pinturas das fachadas, 

com suas cores originais, poderiam desencadear um processo de recuperação da paisagem do 

centro, além é claro, de contribuir para o resgate de um período da história de Santos, do café, 

ainda presente no imaginário da população, segundo o texto elaborado para o projeto. 

No entendimento do Escritório Técnico, já havia diversas ações desenvolvidas no mundo para 

recuperação de centros urbanos, nas cidades de Amsterdam, Boston, Barcelona, Rio de 
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 Texto do Programa de Revitalização do Centro da Cidade de Santos, fonte: arquivo do CONDEPASA. 
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Janeiro, Buenos Aires, Curitiba, Lisboa e Recife. Havendo, portanto, um "consenso" de que as 

populações se reconhecem nesses locais. Além do fato de que, através de ações planejadas, os 

resultados alcançados acabariam por "repercutir e se estender por outros bairros da cidade."   

O Relatório do Escritório Técnico das atividades desenvolvidas entre 1995/1996108
 demonstra, 

através de seu conteúdo, que as intenções da equipe eram de tentar ir além da mera pintura 

das fachadas, através do projeto "Cores da Cidade". Essa empreitada era apenas parte da 

proposta. Vislumbrava-se que várias medidas comuns em experiências praticadas nas diversas 

cidades já mencionadas também seriam necessárias, como: o desenvolvimento de diretrizes de 

controle urbanístico, através de leis e decretos, a delimitação de áreas e a criação de um órgão 

de controle, como o Escritório Técnico, a exemplo do Corredor Cultural do Rio de Janeiro. 

As principais ações do Escritório Técnico da CACEN-PMS seriam: 

 Orientar tecnicamente e informar a comunidade interessada, sobre a recuperação e 

restauração do patrimônio histórico edificado na Subzona de Interesse Histórico 

Cultural de Santos, bem como, oferecer assessoria, acompanhamento e supervisão 

técnica a essas obras; 

 Elaborar uma proposta de lei para regularização das normas de preservação e 

renovação da atual Subzona de Interesse Histórico e Cultural, que passaria à categoria 

de Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC); 

 Implantar em Santos o Projeto Cores da Cidade, promovido pela Fundação Roberto 

Marinho e patrocinado pelas Tintas Ypiranga (marca do grupo AKZO-NOBEL).  

Era intenção da CACEN e do Escritório Técnico a delimitação de outra área de interesse 

histórico e cultural, que abrangeria a área da Vila Nova, região da Bacia do Mercado, com a 

ampliação da antiga Subzona-Centro, que passaria a se chamar ZEIC – Zona Especial de 

Interesse Cultural, conforme explicitado acima e colocado na Cartilha do projeto “Cores da 

Cidade”.  
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Figura 21 - Planta com a delimitação da ZEIC. Fonte: cartilha do Cores da Cidade, arquivo do CONDEPASA. 

No entanto, essa medida, prevista no Decreto nº 2520/95, acabou não sendo adotada pela 

Prefeitura, naquele momento. A área do Mercado só foi incluída posteriormente, no programa 

“Alegra Centro”, de 2003, embora com delimitação diferente. 

Do ponto de vista da restauração, propriamente, a proposta de orientação técnica, segundo o 

Relatório
109

, consistia em: 

 Avaliação do estado de conservação das fachadas e levantamento dos elementos 

danificados e descaracterizados, a serem restaurados; 

 Acompanhamento e supervisão da prospecção realizada por empresa especializada; 

 Estudo de paleta cromática empregada originalmente nas fachadas 

 Desenvolvimento de metodologia para aplicação de cores, nas fachadas dos edifícios 

históricos da área do projeto; 

 Definição da paleta a ser empregada nas fachadas dos edifícios do projeto, em acordo 

com os proprietários e ocupantes; 

 Elaboração de normas para instalação de letreiros e toldos nos edifícios históricos; 
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 Orientação técnica aos proprietários dos imóveis da área, através de memoriais 

descritivos e croquis de fachadas; 

 Acompanhamento e supervisão das obras de recuperação e pintura das fachadas dos 

imóveis integrantes do projeto, garantindo fidelidade às orientações fornecidas e a 

qualidade no resultado final; 

 Elaboração da Cartilha de Orientação Técnica - "Conhecendo Melhor o Projeto Cores 

da Cidade de Santos", publicada pela Fundação Roberto Marinho e Tintas Ypiranga; 

 Consultoria a profissionais interessados em restaurar edifícios de interesse histórico 

situados na Subzona de Interesse Cultural de Santos; 

 Atendimento às solicitações de orientação para recuperação de edifícios institucionais, 

como por exemplo: Corpo de Bombeiros, Sabesp, Fortaleza da Barra Grande de Santo 

Amaro, etc; 

 Acompanhamento das obras de restauração na área da Subzona; 

 Revitalização e pintura do elevado “Aristides Bastos Machado” situado no Valongo, 

em conjunto com a secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP-PMS, com o 

patrocínio das Tintas Ypiranga. 

Com base nessas premissas, é possível afirmar que as metas eram superiores à capacidade que 

a diminuta estrutura do escritório poderia atender. Além disso, algumas propostas tais como o 

"Desenvolvimento de metodologia para aplicação das cores" e a "Consultoria a profissionais 

interessados em restaurar edifícios históricos" poderiam gerar muitas dúvidas sobre quais 

seriam os critérios a serem adotados para a pintura e para restauração. No caso da pintura foi 

indicado o caminho da prospecção pictórica. Mas, quanto à restauração os critérios não 

ficaram muito claros como veremos mais a frente. 

A área definida para implantação do projeto Cores da Cidade foi, segundo consta no 

Relatório, definida pelos patrocinadores: 

"Identificação de cinco áreas passíveis de receber o Projeto, para posterior escolha pelos 

patrocinadores (a Fundação Roberto Marinho e a Tintas Ypiranga escolheram a área compreendida 

pela Praça Visconde de Mauá e trecho da Rua General Câmara)."
110
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Talvez tenha sido intenção dos patrocinadores a definição de uma área com menor 

abrangência, abarcando poucos logradouros de grande fluxo, tendo caráter de projeto "piloto", 

para posterior avaliação dos resultados alcançados, ao invés de tentar intervir em toda a área 

da Subzona. 

Na verdade, o Escritório Técnico da CACEN contava com uma equipe já modificada, mas 

com apenas três arquitetos
111

, um historiador, além de dois estagiários de arquitetura: 

"que apesar de possuírem uma pequena estrutura, conseguiram realizar todas as atividades 

relacionadas a seguir, entre elas a execução e entrega à comunidade de três (03) obras concluídas, e 

(19) adesões ao Projeto Cores da Cidade."
112

 

O Escritório Técnico previa, também, atuar "nas áreas de Pesquisa e Estatísticas, Pesquisa 

Histórica, Difusão Cultural, Orientação Técnica, Congressos, Palestras, Seminários, e 

Visitas Institucionais”.113
 

As obras executadas seguiram as premissas contidas na Cartilha “Conhecendo o projeto Cores 

da Cidade”, principalmente em relação à pintura das fachadas. As orientações foram muito 

semelhantes às contidas nas cartilhas da Subzona- Centro, 1990 e do Corredor Cultural do Rio 

de Janeiro, 1985. A grande diferenciação foi a introdução da necessidade da prospecção 

pictórica na identificação das cores originais dos imóveis, muito embora não houvesse  

menção sobre os tipos de tintas a serem aplicados:  

"Para definir a pintura de uma fachada, procura-se buscar as cores originais através da prospecção 

pictórica, que é uma pesquisa realizada por um técnico especializado que vai retirando as várias 

camadas de tintas em uma pequena área da parede até chegar à última camada que revela a cor 

original." 
114

 

No entanto, havia preocupação com as cores originais do conjunto arquitetônico: 

"A etapa seguinte é a elaboração de uma paleta de cores encontradas em todos os imóveis. As tintas 

recomendadas são as foscas e de colorido suave como as da época em que estes sobrados foram 

construídos."
115
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Figura 22 - Prospecção pictórica. Fonte: Cartilha do Cores da Cidade, arquivo do CONDEPASA. 

 
Figura 23 - Praça Mauá esquina com o calçadão da Rua Riachuelo, Centro. Intervenção durante o projeto Cores 

da Cidade. O imóvel passou por restauração, retomando vãos do térreo. Foto do autor, jan.16. 
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Figura 24 -  Rua General Câmara, atrás do Paço Municipal. Uma das primeiras obras do projeto Cores da 

Cidade. Vãos do pavimento térreo não retomados como eram originalmente (a grande dificuldade encontrada 

para esse tipo de iniciativa - resgatar vãos originais do pavimento térreo - deve-se principalmente ao fato de que 

novos usos lojas, café, restaurantes, etc.  do comércio atual necessitam de vãos maiores para a adaptação de 

vitrines e/ou acessos com larguras compatíveis com a legislação de segurança. Dependendo da situação, a 

possibilidade de manter o vão aberto sem a retomada dos vãos primitivos podem e devem ser consideradas. Foto 

do autor, jan. 16. 
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Figura 25 - Foi muito frequente a troca de esquadrias de madeira por vidro temperado como na intervenção 

acima, realizada dentro do Projeto Cores da Cidade, situada na Praça Mauá, Centro. Foto do autor, jan. 16. 

Apesar da avaliação positiva e da receptividade, a proposta não alcançou a dimensão almejada 

pela CACEN, permanecendo restrita à área de intervenção do projeto. Não conseguiu se 

multiplicar para as outras regiões, conforme era a intenção inicial. Além disso, ocorreram 

questionamentos sobre as obras desenvolvidas. 

Sobre a iniciativa do Projeto, a Coordenadoria da Área Central foi elogiada pelo 

CONDEPASA: 
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"Este Conselho parabeniza V.Sa. pela iniciativa de uma proposta que incentiva aos proprietários a 

recuperar seus imóveis localizados em área de interesse histórico-cultural."
116

 

Mas, sobre as obras de restauração, também fez uma série de questionamentos, 

principalmente, sobre as isenções de IPTU: 

"O Projeto Cores da Cidade, segundo informação da imprensa local, foi criado para recuperar as 

fachadas de 53 (cinquenta e três) edificações antigas do centro de Santos em trecho da Rua General 

Câmara e Praça Mauá. Afirma-se também que os proprietários, que aderirem ao Projeto, receberão 

isenção de IPTU de até 100%. Esclarecemos que ainda não possuímos dispositivo legal para conceder 

isenção de IPTU inferior a 100%, no entanto a isenção total desse tributo só poderá ser concedida no 

exercício da baixa de licença das obras de restauração. Esclarecemos também que as obras de 

restauração, conforme L.C. nº 84/93, em áreas envoltórias de bens tombados, devem ser 

obrigatoriamente licenciadas."
117

 

Ou seja, houve um questionamento relevante sobre a necessidade, óbvia, de licenciamento das 

obras, fato que aparentemente setores da própria administração desconheciam. Além disso, o 

arquiteto Serrano esclareceu que a legislação fiscal, não permite a isenção parcial do IPTU, ou 

seja, não permite restaurações parciais, somente restauro integral conforme previsto em Lei, 

situação que permanece até hoje na legislação.
118

 

Ainda sobre as obras de restauração do Projeto Cores da Cidade, o CONDEPASA questionou 

os procedimentos que seriam adotados dentro do programa:  

"Solicitamos o envio de informações do Projeto a respeito do: 

a) diagnóstico: processo de coleta de informações sobre os revestimentos originais:. 

b) efeito pretendido com o produto final: renovação ou restauração. 

c) cronograma de obras e serviços: quais imóveis e em que período os serviços serão executados. 

Uma vez estabelecidos os itens acima, sugerimos que, a cada adesão o processo seja enviado a este 

Conselho para análise e manifestação."
119

 

Dessa solicitação do CONDEPASA, podemos extrair alguns entendimentos. Primeiro, que 

não houve comunicação direta entre a CACEN e o Conselho de Preservação, pois o Conselho 

soube do Projeto através da imprensa, fato que causa estranheza.  Segundo, não tendo 

ocorrido esse entendimento, não existia clareza em relação aos procedimentos que seriam 

adotados nas restaurações. Conclui-se que estava configurado um conflito de atuação dos dois 

órgãos, na medida em que o Conselho era o órgão responsável para aprovação de obras e 

serviços em bens tombados e bens situados em áreas protegidas, criado pela própria 

administração.  
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A partir desse posicionamento, o trâmite dos processos de obras passaria pelo CONDEPASA 

para aprovação. Isso se deu principalmente pelo fato de que a legislação tributária 

condicionava a isenção de tributos referentes a restaurações, à aprovação do CONDEPASA. 

O projeto Cores da Cidade em Santos se assemelhou ao modelo aplicado às outras cidades 

brasileiras mencionadas anteriormente. No entanto, Santos conviveu naquele momento com 

outras tentativas de melhorias urbanas no centro. 

Projeto NOVOCENTRO 

Paralelamente ao Projeto “Cores da Cidade”, a administração de David Capistrano Filho 

(1993-1996), através da Secretaria do Meio Ambiente, estudou a adoção de melhorias urbanas 

com um plano denominado "PROJETO NOVOCENTRO". 

 
Figura 26 - Capa do projeto de reurbanização de área no centro de Santos - PMS. Fonte: arquivo do 

CONDEPASA. 

Esse projeto da prefeitura consistia na definição de uma área Piloto para intervenções urbanas, 

sendo que a área escolhida ficava dentro da então Subzona de Interesse Histórico e Cultural.  
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Figura 27 - Mapa que aponta os logradouros que fariam parte desse projeto piloto, p.9, caderno SEMAN/PMS. 

Fonte: arquivo do CONDEPASA. 

Essas intervenções consistiriam em: 

 Transformação das ruas em vias de pedestres e trânsito local; 

 Criação de pequenas praças; 

 Instalação de mobiliário urbano, nas praças criadas; 

 Enterramento da fiação de energia e iluminação e instalação de luminárias; 

 Recuperação do calçamento original em paralelepípedo. 
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Figura 28 - Ilustração mostrando a ambientação nostálgica pretendida em frente à Bolsa Oficial de Café, 

desenho de autoria do arquiteto Silmar (Mazinho). Fonte: arquivo do CONDEPASA. 

 
Figura 29 - Ilustração mostrando a ambientação nostálgica pretendida nas confluências das Ruas XV de Novembro e 

Itororó, desenho de autoria do arquiteto Silmar ("Mazinho"). Fonte: arquivo do CONDEPASA. 
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Este projeto da prefeitura teria proporcionado algum efeito positivo nessa área, 

principalmente em atenuar os conflitos entre pedestres e veículos. Mas, somente foi 

executado, parcialmente, na administração Beto Mansur (1997-2001), abrangendo apenas 

parte da Rua XV de Novembro, com a execução de um calçadão em piso de granito, entre a 

Rua do Comércio e a Rua Frei Gaspar, terminando em frente à Bolsa do Café, sem eliminar o 

trânsito de carros.  

 
Figura 30 - Confluência das Ruas Frei Gaspar com Rua XV de Novembro em frente ao Museu do Café. A 

imagem mostra que o piso em paralelepípedo foi retomado conforme previsto anteriormente no Projeto 

NOVOCENTRO, sem a implantação das praças. Foto do autor, jan. 16. 
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Figura 31 - Neste trecho da Rua XV de Novembro em direção à Rua do Comércio, foi executado calçadão em 

granito rústico, ao invés da retomada do paralelepípedo conforme previsto no Projeto NOVOCENTRO. Foto do 

autor, jan. 16. 

 
Figura 32 - Imagem da Rua XV de Novembro em direção à Praça Barão do Rio Branco, mostra  o piso em 

paralelepípedo e os postes em estilo republicano em alumínio pintado, diferente do padrão que havia sido 

previsto no Projeto NOVOCENTRO. Foto do autor, jan. 16. 



123 

 

 

O piso em paralelepípedo nas ruas do projeto Piloto foi executado posteriormente ao projeto 

Novocentro, embora sem as pequenas praças (apenas as marcações de pisos), mas com os 

postes de iluminação pública, em alumínio, imitando o posteamento antigo. A adoção de 

postes em alumínio, com desenho antigo, criou uma "atmosfera" nostálgica, aproveitada em 

minisséries e peças publicitárias, mas acabou criando um falso histórico, valorizado pelos que 

buscam uma "sensação" de volta ao passado, mas que naturalmente tenta retomar um período 

histórico, pelo menos nos aspectos formais, que não mais existe e que também pode nunca ter 

existido. Outra leitura é que ações pontuais, paralelas, dentro da mesma administração, denota 

que não havia uma coordenação geral dos projetos apesar da existência da Coordenadoria da 

Área Central - CACEN, pois outras secretarias também atuavam ou pelo menos tentavam 

implementar ações meramente pontuais completamente fora de um planejamento mais amplo, 

denotando certo descontrole. 

Com a mudança na administração municipal em 1997, quando assume o prefeito Beto 

Mansur, na época pertencente ao Partido Popular - PP, uma das primeiras diretrizes foi a 

desarticulação e encerramento das atividades do Escritório Técnico que existia até então para 

gerenciar o projeto Cores da Cidade. 

A novidade das novas diretrizes administrativas foi relacionar a preservação ao planejamento 

urbano. Para isso foram criados os Corredores de Proteção Cultural, ampliando-se as áreas de 

proteção, e os Corredores de Desenvolvimento. 

Plano Diretor de 1998 

Em 1998, foi instituído novo Plano Diretor através da Lei nº311/98 e elaborada nova Lei de 

uso e ocupação do solo nº 312/98120, onde foram introduzidos pela administração de Beto 

Mansur, alguns mecanismos urbanísticos, com o intuito de incentivar a restauração de 

edifícios de interesse cultural na área central. 

Nessa lei, foram criados os Corredores de Proteção Cultural - CPC que, na verdade, eram as 

vias anteriormente situadas na Subzona-Centro, de 1989 (decreto nº 905), cuja abrangência foi 

ampliada, conforme mapa. 
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Figura 33 - Mapa com a área dos Corredores de Proteção Cultural-CPC - 1998, posteriormente regulamentada 

pelo Decreto 3582/00, com a área aumentada, em relação à antiga Subzona-Centro, de 1989, incorporando a Rua 

São Bento e Praças dos Andradas à esquerda e Praça José Bonifácio e Bacia do antigo Mercado Municipal, na 

Vila Nova à direita. Fonte: Manual do Proprietário de Imóvel, 1998. Arquivo do CONDEPASA. 

Associados aos Corredores de Proteção Cultural - CPC, foram também criados Corredores de 

Desenvolvimento e Renovação Urbana - CDRU. Inicialmente foram estabelecidos 19 CDRU, 

coincidindo com vias urbanas que tinham infraestrutura para receber um grande adensamento. 

Nessas vias, foi prevista a utilização de instrumento que permitisse a transferir do potencial 

construtivo de um imóvel para outro.  Assim, um construtor poderia ampliar o coeficiente de 

aproveitamento em imóvel em CDRU, desde que adquirisse esse potencial dos proprietários 

de imóveis (NP1 e NP2) situados em Corredores de Proteção Cultural - CPC. Essa condição 

se apresentou como um atrativo à recuperação de imóveis pelos proprietários de imóveis NP1 

e NP2, uma vez que estes estavam impedidos de utilizar o potencial construtivo integral, pela 

impossibilidade de demolição do imóvel protegido.  Essa transferência de potencial 

construtivo ocorria com a intermediação da PMS.  Além desse aproveitamento, existia 

também a obrigatoriedade de restauração do imóvel de valor cultural.  

Para orientar os empresários interessados e os proprietários dos imóveis na área central, foi 

elaborado, pela equipe técnica envolvida no programa, um "Manual do Proprietário de Imóvel 

com Nível de Proteção", contendo as informações sobre as operações previstas na Lei 312/98. 
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Figura 34 - Manual do Proprietário de Imóvel com Nível de Proteção, 1998. Fonte: arquivo do CONDEPASA. 

O Decreto
121

 dos níveis de proteção dos CPC previa: 

 Nível 1 - proteção total, interna e externamente; 

 Nível 2 - proteção parcial (apenas as fachadas, a volumetria e o telhado); 

 Nível 3 - livre opção de projeto mantendo-se a tipologia dos imóveis NP-1 e NP-2 

existentes na testada da quadra. 

Essas alterações introduzidas na legislação urbana, associavam o investimento em restauração 

de edifícios gravados como NP1 e NP2, à transferência do potencial construtivo desses 

imóveis, situados nos CPC, para as novas construções, principalmente de grandes edifícios, a 

serem construídos nos 19 CDRU. Os incentivos para serem aplicados nos CPC: 

“Foram estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei 312/98), em consonância com o Plano 

Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, com o intuito de incentivar a preservação do 

patrimônio histórico e cultural da Cidade de Santos, através da criação de instrumentos fiscais, como a 

isenção de IPTU e ISS para os prédios considerados de interesse histórico e cultural cujas fachadas 
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sejam adequadamente preservadas, e urbanísticos, como a Transferência de Potencial Construtivo 

para os Corredores de Desenvolvimento e renovação Urbana - CDRU.”
122

 

Tratava-se, na verdade, da implantação de mecanismos de planejamento urbano, mais 

voltados ao mercado imobiliário do que propriamente a um “programa” sistemático de 

preservação. A iniciativa da prefeitura tentava associar o incentivo à restauração de imóveis 

NP1 e NP2, ao incremento imobiliário para os construtores que exploravam a construção civil 

nas grandes avenidas da cidade: 

“A Transferência de Potencial Construtivo é um instrumento de preservação dos imóveis situados nos 

Corredores de Proteção Cultural e nas áreas envoltórias de bens tombados, gravados com níveis de 

proteção estabelecendo uma compensação para esses imóveis pela não utilização do coeficiente de 

aproveitamento previsto a respectiva zona de uso.”
123

 

O resultado prático foi que esse mecanismo, de transferência do potencial construtivo dos 

imóveis gravados com níveis de proteção NP1 (proteção interna e externa), NP2 (fachada e 

volumetria), situados nos corredores de proteção cultural, praticamente não foi utilizado pelos 

construtores nos 19 corredores de renovação, inicialmente previstos pela PMS em 1998.  

O motivo pelo qual esse mecanismo tornou-se inócuo do ponto de vista urbanístico, talvez 

tenha sido decorrente de que os índices urbanísticos de coeficientes de aproveitamento de 

terrenos no município de Santos já eram, na época, extremamente altos. Na verdade, para o 

construtor, não havia necessidade de utilizar esse mecanismo, dado que o coeficiente de 

aproveitamento previsto na legislação de usos do solo já era suficiente para garantir o lucro 

imobiliário. Com isso, não fazia o menor sentido lançar mão desse “incentivo” do poder 

público, para restaurar imóveis no centro e "comprar" a carta de transferência. 

Outros fatores também podem ser aventados para o não aproveitamento na construção de mais 

pavimentos nos novos edifícios: por exemplo, o tipo de solo da ilha, que implica em custos 

adicionais às fundações dos edifícios. Outra questão importante é que os cartórios de registro 

de imóveis atribuem muita dificuldade burocrática para registro desse potencial, que migraria 

de um imóvel para outro. Outra hipótese é a de que o poder público ingenuamente criou algo 

fadado ao fracasso na medida em que não conseguiu atrair os setores da construção civil que 

na prática não precisariam lançar mão desse recurso, uma vez que a legislação já atendia seus 

interesses. Enfim, caberia uma análise pela ótica do planejamento, que não é a questão central 

da presente pesquisa. O certo mesmo é que os proprietários de imóveis situados em 
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Corredores de Proteção Cultural pouco ou quase nada usufruíram dessa legislação, nos 

aspectos de “vender” o potencial construtivo em troca da restauração de seus imóveis. 

Esse modelo implementado a partir de 1997, ainda na gestão Beto Mansur, foi conjugado com 

outras ações do poder público municipal como, por exemplo, a retomada da antiga linha de 

Bonde no Centro Histórico no ano 2000. Uma ação no plano de “marketing turístico” que 

rendeu muitos frutos junto ao público local, saudoso dos antigos bondes, e de veraneio, que já 

visitava com certa frequência o centro histórico. 

Algumas alterações bastante significativas, do ponto de vista das ações de preservação na área 

central, foram introduzidas na legislação em 2001. É o caso da Lei Complementar nº 448 de 

30 de dezembro de 2001, que entre outras ações urbanísticas, criou as Áreas de Proteção 

Cultural - APC, incorporando os Corredores de Proteção Cultural-CPC: 

" LEI COMPLEMENTAR N.º 448 Art. 1.º O incisos II e III, do artigo 8.º, da Lei Complementar n.º 312, 

de 23 de novembro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação: II APC Áreas de Proteção 

Cultural correspondem às áreas de interesse cultural, contendo os Corredores de Proteção Cultural 

CPC - com acervo de bens imóveis que se pretende proteger, ampliando os incentivos à recuperação e 

preservação do conjunto existente, através do instrumento de Transferência do Direito de Construir, 

disciplinado nesta lei complementar".
124

 

Além de introduzir o nível de proteção NP4: 

"Art. 12 . Fica acrescido o inciso IV ao artigo 56 da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 

1998, com a seguinte redação: 

IV - Nível de proteção 4 - NP 4, correspondente à livre opção de projeto, respeitando os índices 

urbanísticos da zona em que se situar o imóvel gravado."
125

 

Acreditamos que a introdução das APCs tenha sido um avanço em relação às legislações 

anteriores, principalmente pela incorporação e consolidação dos Corredores de Proteção 

Cultural. Outra questão importante foi em relação aos incentivos fiscais, antes dispersos em 

várias leis, agora passariam a ser tratados de maneira integrada dentro da administração 

municipal, fato que passou a facilitar a obtenção de incentivos fiscais mediante a restauração 

de bens situados nestas áreas. Um fato negativo foi que um importante instrumento como a 

transferência do potencial construtivo continuou com baixa utilização por parte dos 

empreendedores. 

Programa ALEGRA CENTRO 

Outra iniciativa do poder público para recuperação da região central, colocada em prática a 

partir de 2003 foi o programa conhecido por "Alegra Centro" que acaba de completar 13 anos 
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de existência: na verdade, trata-se da continuidade da política anterior estabelecida através da 

Lei Complementar nº 448 de 30 de dezembro de 2001. Do ponto de vista legal, esse programa 

foi instituído pela Prefeitura Municipal de Santos - PMS, na gestão do prefeito Beto Mansur, 

através da Lei Complementar nº 470 de 5 de fevereiro de 2003.
126

 Com o nome oficial de 

Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos - 

ALEGRA CENTRO, incorporou os Corredores de Proteção Cultural, estabelecidos na Lei 

complementar nº 312/1998 de Controle e Uso do Solo da Área Insular, ampliando sua área. 

Nos aspectos dos benefícios fiscais, o Programa Alegra Centro foi regulamentado através do 

Decreto Municipal nº 4.073
127

 de 04 de julho de 2003. 

O programa de revitalização, que envolveu uma equipe com diversos profissionais da 

prefeitura de Santos, foi lançado na Administração de Beto Mansur e desenvolvimento pela 

Secretaria de Planejamento - SEPLAN, na gestão do secretário Engenheiro João Paulo 

Tavares Papa
128

, que assumiria a prefeitura posteriormente (a partir de janeiro de 2005), e era 

um entusiasta do programa desde sua concepção. O Alegra Centro consistiu em criar atrativos 

fiscais na legislação para, dentro das normas do programa, recuperar imóveis de interesse 

cultural, dando-lhes destinações e usos estabelecidos no programa e na Lei de uso e ocupação 

do solo, em consonância com o Estatuto das Cidades: 

"Art. 1º - Fica criado por esta lei complementar o Programa de Revitalização e Desenvolvimento da 

Região Central Histórica de Santos, denominado Alegra Centro, que dispõe sobre elementos que 

compõem a paisagem urbana no local, fixa normas, padrões e incentivos fiscais.  

Art. 2º - O Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, 

Alegra Centro, obedecerá às condições estabelecidas na presente lei complementar, em consonância 

com as diretrizes contidas na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar n.º 312, de 23 de 

novembro de 1998, que disciplina o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo na Área Insular do 

Município de Santos, e na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal e estabelece Diretrizes Gerais da Política Urbana (Estatuto da 

Cidade)."
129

 

Os imóveis de interesse cultural existentes no perímetro das áreas de proteção foram 

enquadrados em um dos 04 (quatro) níveis de proteção – NP, conforme tabela abaixo, na qual 

é apresentado um comparativo do Programa Alegra Centro com os programas anteriores. 
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Tabela 2 - Níveis de Proteção nos Diversos Programas 

    
Níveis/Programas Subzona de Interesse Cultural Corredores de Proteção Cultural CPC Alegra Centro 

Nivel 1 proteção total, interna e externa proteção total, interna e externamente 

NP 1- proteção total, atinge 

imóveis a serem preservados 

integralmente, toda a 

edificação, os seus elementos 

construtivos e decorativos, 

interna e externamente 

Nivel 2 

proteção da fachada, volumetria e 

telhado 

proteção parcial (apenas as fachadas, a 

volumetria e o telhado) 

NP 2- proteção parcial atinge 

os imóveis a serem 

preservados parcialmente, 

incluindo apenas as fachadas, 

a volumetria e o telhado. 

Nivel 3 

livre opção de projeto, mantendo-se a 

volumetria predominante na testada 

da quadra 

livre opção de projeto mantendo-se a tipologia 

dos imóveis NP-1 e NP-2 existentes na testada 

da quadra 

NP 3- livre opção de projeto, 

mantendo-se, porém a 

tipologia predominante dos 

imóveis NP1 e NP2 existentes 

na testada da quadra (*) 

Nivel 4 

manutenção da fachada, podendo 

acrescentar pavimentos após um 

recuo mínimo de 3 metros   

NP 4- livre opção de projeto, 

respeitados os índices 

urbanísticos da zona em que o 

imóvel se encontrar, conforme 

a Lei Complementar n.º 

312/98 e suas alterações. 

    (*) Este Nível de Proteção foi posteriormente desdobrado em NP3a e NP3b, através da Lei Complementar nº 640/2008. 
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Ou seja, os níveis de proteção aos imóveis de interesse cultural, do programa Alegra Centro, 

sofreram alterações em relação ao do decreto 905/89 da Subzona-Centro. Na Subzona-Centro 

existia a mesma quantidade de níveis de proteção. No Nível 3 condicionava observar o 

tratamento em relação à quadra e não a um determinado imóvel. O Nível 4 permitia manter 

somente a fachada, com recuo mínimo de 3 metros da nova construção no lote. No Alegra 

Centro o nível NP4 garantiu a livre opção de projeto, adotando-se os índices urbanísticos da 

Lei de Uso e Ocupação (312/98). Nos Corredores de Proteção Cultural, de 1998, existiam 

somente três níveis, porém no Nível 3 havia controle da volumetria em relação aos NP1 e 

NP2, observando-se também sua predominância na quadra. Ou seja, o programa Alegra 

Centro adotou critérios associados às leis de planejamento urbano. 

Depois disso, o Decreto nº 4.246 de 28 de maio de 2004
130

, atribuiu níveis de proteção aos 

imóveis situados nas Áreas de Proteção Cultural - APC, ampliando-se os perímetros das áreas 

de proteção, bem como o número de imóveis protegidos como NP1, NP2, NP3 e NP4, 

conforme mapa abaixo. 

 
Figura 35 - Mapa de 2004 com as Áreas de Proteção ampliadas em relação ao mapa anterior. Fonte: PMS. 

O levantamento dos imóveis foi feito pela equipe da SEPLAN, com base nos setores fiscais 

da sistematização setor-quadra-lote, em 2003, com o apoio do CONDEPASA.  
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Após a realização do levantamento de campo, ocorreu a sistematização das informações. 

Concluída essa fase o trabalho foi remetido ao CONDEPASA para análise e avaliação dos 

níveis de proteção propostos. O critério estabelecido para os levantamentos foi o de gravar 

níveis de proteção para os imóveis situados nos Corredores de Proteção Cultural, os quais não 

haviam sido normatizados anteriormente. Foram inventariados 856 imóveis, em 62 quadras, 

seis setores fiscais em cinco bairros (Valongo, Centro, Paquetá, Vila Nova e Vila Mathias). 

Outra modificação, já em 2005, na administração de João Paulo Tavares Papa, visou alterar o 

relativo abandono da região central, principalmente no período noturno, e mesclar os usos de 

comércio e serviços com moradia: foi a introdução da possibilidade de construir habitações. 

Isso foi feito através da Lei Complementar nº 526 de 17 de março de 2005.
131

 

Essa iniciativa foi acompanhada, alguns anos depois, por outro projeto, de reabilitação de 

cortiços denominado "Alegra Centro Habitação"
132

. No entanto, este programa, não logrou 

êxito. Podemos traçar algumas hipóteses, desde a falta de financiamento por agentes públicos 

e privados, problemas de documentação dos imóveis - como, por exemplo, a falta de registro 

em cartório - e até mesmo a incompatibilidade de adaptação de determinados imóveis 

originalmente unifamiliares, às condições que a legislação sanitária e urbanística atual exige 

para aprovação do uso coletivo de moradias. 

Ainda na gestão Papa, em 2008, através da Lei Complementar nº 640
133

, a PMS alterou 

novamente a Lei 470/2003: entre outras coisas, modificou os níveis de proteção de diversos 

imóveis nas áreas de Proteção Cultural, afim de que a região pudesse ter uma verticalização 

controlada, limitada a 35 metros de altura, na APC. Essa medida foi uma tentativa de 

amenizar as constantes críticas de setores da construção civil, da vereança e da imprensa 

local, de que a região estava congelada e que a legislação do Alegra Centro não permitiria 

novas edificações. Para que isso fosse possível, desmembrou-se o nível de proteção NP3 em 

dois níveis, o NP3a e NP3b. Os níveis de proteção 3a e 3b foram assim determinados: 

 NP3a - Livre opção de projeto, mantendo-se, porém, o gabarito predominante dos 

imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra em que estiver inserido e quando 
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da inexistência destes na mesma quadra, nas testadas das quadras subsequentes e 

alinhadas a esta. 

 NP3b - Livre opção de projeto para os edifícios, porém respeitando-se o gabarito 

máximo de 35 metros de altura contados a partir da calçada fronteiriça ao imóvel. Os 

lotes identificados com este nível de proteção deverão ser localizados próximos de 

imóveis verticalizados situados na mesma testada de quadra onde estão inseridos ou 

em testadas fronteiriças ou nas testadas de quadras laterais adjacentes. O critério para 

a implantação no lote e para identificação do referido nível de proteção deverá atender 

a diretrizes estabelecidas pelo CONDEPASA. 

Em 2009, também durante a gestão de João Paulo Tavares Papa, através do Decreto 

Municipal nº 5.436/2009
134

, a PMS revogou o Decreto nº 4.246/2004 e estabeleceu os novos 

níveis de proteção de cada imóvel situado nas Áreas de Proteção Cultural, com base no estudo 

feito pela SEPLAN, e aprovado pelo CONDEPASA.  

 
Figura 36 - A esquerda acima situa-se a APC 1  que engloba a antiga subzona de interesse histórico-cultural, 

delimitada  pela Rua São Bento a esquerda até a Rua da Constituição à direita. À direita situa-se  APC 2, 

englobando a região da Bacia do Mercado Municipal e próxima da região aterrada de Outeirinhos. Os círculos  

mostram as áreas envoltórias de bens tombados - Fonte: SEDURB-Prefeitura  Mnicipal de Santos 
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A APC1 praticamente englobou e ampliou a antiga subzona de interesse histórico. A APC2 

consolidou outra área importante: a região do antigo mercado municipal e sua bacia. 

Anteriormente local de classe mais abastada e atualmente ocupado por população de baixa 

renda, abrigada em casarões históricos subdivididos em cortiços extremamente insalubres e 

com índices alarmantes de tuberculose e mortalidade infantil. 

Benefícios Fiscais do Programa ALEGRA CENTRO  

Os benefícios fiscais previstos no programa Alegra Centro estão relacionados na Lei 470/03, 

de acordo com o artigo 35: 

I - Isenção total da taxa de licença de Localização e Funcionamento e isenção parcial do 

ISSQN nos termos da Lei 3.750/1971 (Código Tributário do Município), no máximo 5 anos; 

II - Isenção total do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI - Lei 634/1989; 

III - Isenção total do imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, nos termos do 

artigo 57 da Lei Complementar nº. 312/1998, renovado anualmente; 

IV - Isenção total do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza da obra, nos termos do 

artigo 57 da Lei Complementar nº. 312/1998; 

V - Isenção parcial do Imposto sobre a propriedade territorial Urbana - IPTU ou do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, referente ao patrocínio de serviços e obras de 

restauração, nos termos desta lei complementar. 

Em 2011, ainda na administração de João Paulo Tavares Papa foi instituído novo Plano 

Diretor através da Lei nº731/11135 e elaborada nova Lei de uso e ocupação do solo nº 730/11, 

onde foram mantidas as mesmas condições urbanísticas anteriores para as Áreas de Proteção 

Cultural. 

Na primeira administração de Paulo Alexandre Barbosa, as Áreas de Proteção Cultural foram 

mantidas na nova revisão do Plano Diretor, Lei Complementar nº. 821/2013136, bem como os 

benefícios fiscais já mencionados. Além disso, através da Lei Complementar nº 794/2013, os 

proprietários de imóveis tombados ou gravados como NP-1, NP-2, NP-3, inclusive os 

situados em áreas envoltórias de bens tombados, podem usufruir do instrumento da 
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"Transferência do Potencial Construtivo"137, cuja denominação foi alterada para 

"Transferência do Direito de Construir – TDC". Cabe salientar que, a Lei de uso e ocupação 

do solo ainda não foi revisada, o que poderá acarretar mudanças em relação à normatização 

destas áreas. 

O programa Alegra Centro comparativamente aos programas anteriores oferece um número 

maior de benefícios fiscais para obras de restaurações. Muito se deve ao fato desse programa 

ter dado continuidade às experiências dos programas anteriores. O programa da Subzona-

Centro oferecia a isenção de IPTU e ISS no caso de obras de restauro. No Corredor de 

Proteção Cultural, depois APC, manteve-se a isenção de IPTU e ISS, acrescentando a 

Transferência do Potencial Construtivo.  

Os idealizadores do programa Alegra Centro - muitos técnicos da Prefeitura de Santos 

participaram desde o final da década de 1980 na elaboração desses programas e acumularam 

bastante experiência na área - associaram, através de uma ação de planejamento urbano, as 

isenções (anteriores e posteriores) aos usos determinados para os imóveis conforme relação 

constante no Anexo I da Lei 470/03, no intuito de incrementar as atividades econômicas da 

área central. Esse foi a nosso ver o objetivo central do programa, ou seja, através de 

incentivos fiscais, promover a restauração dos imóveis de interesse cultural, além de 

incrementar novos usos na região central, inclusive habitação, cerne da questão (habitação no 

centro) que esteve em debate recentemente, quando da elaboração do novo Plano Diretor de 

2013. 

Em relação aos benefícios fiscais, os proprietários de imóveis ou investidores na área central 

devem obrigatoriamente atender diversos requisitos. O principal deles é realizar obras de 

restauração em imóveis normatizados com NP1 ou NP2. As obras obviamente têm que ser 

licenciadas e ter como responsáveis técnicos, profissionais de arquitetura e urbanismo. Esse 

licenciamento segue os trâmites normais da Prefeitura tramitando por várias instâncias, da 

entrada da documentação no Poupatempo, à Secretaria de Infraestrutura e Edificações - 

SIEDI, onde é emitido o alvará, passando pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 

SEDURB, responsável pelo Programa "Alegra Centro" e pelo CONDEPASA. Dependendo do 

tipo de uso, deverá também ter a análise da vigilância sanitária, além do Corpo de Bombeiros. 

Na SIEDI o projeto de restauro deverá atender os requisitos da Lei Complementar nº 84/1993, 
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Código de Edificações e Lei Complementar nº 730/2011, Lei de Uso e Ocupação do Solo da 

Área Insular. Na SEDURB, o projeto deverá atender a lei Complementar nº 470/03, lei do 

Alegra Centro. No CONDEPASA o projeto deverá atender os Artigos nº 54 a 64 do seu 

Regimento Interno, bem como a Resolução nº 02 de 13 de junho de 2005, tratada mais 

adiante. 

Atendido esse trâmite, aprovados o projeto e a obra, o interessado poderá pleitear junto a 

Prefeitura Municipal de Santos os benefícios previstos na legislação. 

Com a criação do Alegra Centro, a gestão do Programa de Revitalização e Desenvolvimento 

da Região Central Histórica de Santos coube à Secretaria Municipal de Planejamento e a sua 

operacionalização à Seção de Projetos Urbanos – Escritório Técnico Alegra Centro. As 

atribuições dessa seção, dentro do Departamento de Planejamento, é analisar os projetos de 

restauração, emitir parecer técnico, encaminhando-os aos órgãos competentes para aprovação. 

Lembrando que a aprovação final do projeto cabe, após parecer do CONDEPASA, à SIEDI 

responsável por emitir os respectivos alvarás. Outra atribuição também importante do 

Escritório Técnico do Alegra Centro é, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 470/03, emitir a 

Certidão de Preservação do Imóvel e será através deste documento que o imóvel estará apto a 

receber ou renovar os benefícios anualmente.  

Ao longo do tempo, a área de patrimônio nem sempre apresentou critérios muito claros e 

objetivos para análise dos projetos. Na fase da Subzona-Centro, a partir de 1989, o papel do 

órgão de análise dos aspectos de restauração era exercido pelo CONDEPASA, uma vez que 

não havia ainda um escritório técnico dedicado à região central, o que veio a ocorrer quando 

foi criado o projeto Cores da Cidade. Esse escritório técnico passou a orientar e analisar os 

projetos da época, muito embora o CONDEPASA tenha se mantido como a instância final de 

análise dos critérios, uma vez que a legislação lhe conferiu tal condição. Com a desativação 

do escritório técnico, no final dos anos 1990, no processo do Corredor de Proteção Cultural - 

CPC, essa condição voltou a ser integralmente assumida pelo Conselho. Este sempre contou 

com um Órgão de Apoio Técnico - OTA para exercer essa e outras atribuições que lhe são 

inerentes tais como, os estudos de tombamento e aprovação e fiscalização de obras de 

restauração, apesar de contar com poucos técnicos e uma pequena estrutura física. Com o 

Programa Alegra Centro, o Escritório Técnico voltou a ser criado cumprindo função 

importante. 
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Critérios de Restauração 

Com relação às obras de restauração propriamente, a Lei Complementar nº 470/03
138

 e suas 

alterações definiram as orientações e recomendações a serem seguidas. 

Quanto à pintura, a legislação estabelece: 

“Art. 22º - A pintura das fachadas dos imóveis localizados na área de abrangência, classificados como 

NP-1 e NP-2, deve priorizar o uso das cores originais, identificadas mediante pesquisa ou prospecção, 

atendidas as condições estabelecidas neste artigo. 

§ 1º - Os edifícios de arquitetura colonial deverão ser pintados na cor branca. 

§ 2º - Os imóveis que não se enquadrarem no parágrafo anterior e nos quais seja comprovada a 

inexistência de registros da cor original, deverão receber cor que seja harmoniosa com o conjunto 

arquitetônico, observando-se o seguinte: 

a) os frisos e ornatos deverão ser pintados em tons mais claros que os fundos das paredes; 

b) os gradis, portas de ferro e elementos de serralheria devem ser pintados com cores mais escuras que 

as das esquadrias, em preto, grafite, marrom escuro ou verde colonial; 

c) as esquadrias podem manter tons mais claros ou contrastantes com o fundo das fachadas. 

Art. 22º-A - Não será permitida a utilização de cores fosforescentes, refletivas, agressivas ou em 

desarmonia com o conjunto arquitetônico, em qualquer imóvel localizado nas Áreas de Proteção 

Cultural. 

Art. 22º-B - A utilização de cores diversas das determinadas nesta seção somente será permitida 

excepcionalmente, mediante autorização expressa do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Santos - CONDEPASA.” 

As recomendações de pintura para as fachadas dos imóveis, com nível de proteção, contidas 

nos programas Subzona-Centro, do Cores da Cidade e Alegra Centro possuem muitas 

semelhanças. As orientações gerais dos programas se assemelham ao associarem as cores aos 

períodos da arquitetura, como no caso da arquitetura colonial, onde deveria predominar o 

branco, muito influenciado pelas restaurações do antigo SPHAN. Assemelhavam-se também 

em relação à adoção das tonalidades da pintura da arquitetura do neoclássico e do ecletismo, 

também adotadas no Corredor Cultural do Rio de Janeiro. 

No entanto, observamos algumas diferenças. Na Subzona-Centro, as orientações eram de 

caráter informativo e não impositivo, além de sugerir a observância do conjunto urbano para a 

escolha das cores, visando sua harmonia. 

No programa Cores da Cidade, as orientações em relação às cores e tonalidades que poderiam 

ser adotadas e em relação à qualidade da mão de obra e do acabamento eram similares. Mas, 

foi introduzido um elemento novo no processo: a prospecção pictórica a ser feita por um 

profissional habilitado. Além disso, a equipe do escritório técnico auxiliaria os interessados 

que aderissem ao projeto. Um dado interessante é que se previa a elaboração de uma paleta de 
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cores dos imóveis, para determinados logradouros. Inicia-se a partir desse momento, maior 

controle, a associação das pinturas dos imóveis aos benefícios fiscais do programa.  

No Programa Alegra Centro, a pintura também deve partir da obrigatoriedade da prospecção, 

no entanto, não se dá ênfase à harmonização das cores adotadas na fachada dos imóveis com 

as demais construções da mesma rua, como foi preocupação no período anterior. Mas, 

continua condicionando a pintura à obtenção dos benefícios do programa, através da Certidão 

de Preservação a ser emitida pelo Escritório Técnico Alegra Centro. 

Esta diferença de postura, talvez se dê pelo fato de que o Programa Cores da Cidade ficava 

restrito a uma área relativamente pequena onde predominavam edificações do ecletismo, 

tendo com isso maior facilidade na definição de uma paleta de cores. Enquanto que no 

Programa Alegra Centro, com uma área maior e consequentemente um número maior de 

imóveis, de épocas diversas, foi dificultada a adoção dessa uniformidade cromática. Assim 

como nos Programas anteriores, também não há referência aos tipos de tinta que poderiam ser 

utilizados. 

Quanto à restauração dos elementos construtivos, a Lei 470/2003
139

 que criou o programa 

"Alegra Centro" prevê uma série de quesitos para a restauração de imóveis com NP1 e NP2 

visando à obtenção dos benefícios do programa: 

"Art. 23º - A restauração da fachada dos imóveis classificados como NP-1 e NP-2, localizados na área 

de abrangência desta lei complementar, deverá priorizar a recuperação de seus aspectos originais, 

vãos, esquadrias, acabamentos, telhados e elementos decorativos. 

Parágrafo único. A decisão sobre os critérios da restauração caberá ao CONDEPASA durante a 

análise do projeto arquitetônico, obedecidas às diretrizes desta lei complementar. 

Art. 24º Deverão ser observadas as seguintes exigências em relação aos elementos construtivos que 

compõem os imóveis classificados como NP-1 e NP-2, localizados na área da abrangência desta lei 

complementar: 

I - os telhados deverão manter as características originais, em telhas de barro, tipo “francesa” ou 

“capa e canal”; 

II - os revestimentos externos originais, em granito, mármore, azulejo e massa raspada, não poderão 

ser pintados ou envernizados, devendo permanecer em seu estado original; 

III - as esquadrias deverão ser preservadas, conforme modelo original, respeitando-se os materiais 

utilizados. 

Parágrafo único. Em caso de inexistência de registros históricos dos itens mencionados no “caput” 

deste artigo, as exigências serão substituídas por diretrizes definidas pelo CONDEPASA. 

Art. 25º - As marquises não aprovadas pela Prefeitura ou construídas em desacordo com o projeto 

original, em imóveis classificados como NP-1 e NP-2, deverão ser demolidas, nos termos da legislação 

vigente." 

Esta Lei determinou a obrigatoriedade de restaurar a fachada dos imóveis NP1 e NP2 

priorizando os aspectos originais. Deverão ser recuperados em seus elementos construtivos: 
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telhados, revestimentos e esquadrias. Porém, remete ao CONDEPASA a decisão em relação 

aos critérios.  

A determinação de se recuperar os aspectos originais impõe, a nosso ver, um objetivo difícil 

de ser alcançado e não leva em conta que, a busca pelo estado original de uma obra não deve 

ser o objetivo principal da restauração. 

Outra questão importante a se destacar é que a Lei do Alegra Centro não indica o caminho a 

ser trilhado para se realizar a restauração da obra. Nem ao menos faz menção aos métodos a 

serem empregados. 

Para a elaboração do projeto de restauração a Carta do Restauro, de 1972, do governo italiano 

recomenda: 

"A realização do projeto para a restauração de uma obra arquitetônica deverá ser precedida de um 

exaustivo estudo sobre o monumento, elaborado de diversos pontos-de-vista (que estabeleçam a análise 

de sua posição no contexto territorial ou no tecido urbano, dos aspectos tipológicos, das elevações e 

qualidades formais, dos sistemas e caracteres construtivos, etc), relativos à obra original, assim como 

os eventuais acréscimos ou modificações. Parte integrante desse estudo serão pesquisas bibliográficas, 

iconográficas e arquivísticas, etc, para obter todos os dados históricos possíveis. O projeto se baseará 

em uma completa observação gráfica e fotográfica, interpretada também sob o aspecto metrológico, 

dos traçados reguladores e dos sistemas proporcionais e compreenderá um cuidadoso estudo específico 

para a verificação das condições de estabilidade."
140

 

Como todas as dúvidas sobre os critérios a serem empregados na restauração são remetidas ao 

CONDEPASA, foi nesse órgão que a questão foi debatida e proposta uma solução. 

Em abril de 2005, as arquitetas Cássia Regina Magaldi e Leila Regina Diegoli, conselheiras 

representantes da FAUS-UNISANTOS, apresentaram a proposta para alterar o artigo 55 do 

Regimento Interno, que trata da apresentação da documentação dos projetos a serem 

analisados pelo Conselho. 

A proposta aprovada pelo Conselho na 309ª Reunião Ordinária de 02 de junho de 2005 passou 

a vigorar através das Resoluções nº 02 de 13 de junho daquele ano, publicada no Dário Oficial 

de Santos.
141

 

A partir daí, para a análise de projetos de intervenção em imóveis gravados com Nível de 

Proteção 1 (NP1), passou-se a exigir dos profissionais a apresentação dos seguintes 

elementos: pesquisa histórica, levantamento métrico-arquitetônico, levantamento fotográfico 

(interno e externo), identificação das patologias, cronologia construtiva, relatório de 
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  Carta do Restauro, 1972. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20do%20Restauro%201972.pdf 
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 Disponível em: https://egov1.santos.sp.gov.br/do/0508/2005/do18062005.pdf. Acessado em 15.02.16, às 

17:30 hs. 
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prospecções estratigráficas, além do projeto e memorial descritivo, dentro das normas da 

PMS. Para os imóveis gravados com Nível de Proteção 2 (NP2) deveriam ser apresentados os 

mesmos documentos mas somente referentes às fachadas. 

Essa Resolução preencheu a lacuna que existia na legislação e foi de grande valia para a 

análise de projetos de restauração, manutenção e conservação, com base em parâmetros da 

Carta de Restauro italiana, ocorrendo uma mudança em relação a ênfase que era dada 

anteriormente à volta ao estado original da obra.  

Considerações Finais 

Foi nesse contexto que o poder público municipal, principalmente através de legislações 

urbanísticas, procurou ao longo do tempo conciliar os conflitos e as relações do crescimento 

da cidade com a preservação de bens culturais. Isto ocorreu através medidas que foram desde 

mecanismos referentes à preservação do patrimônio no Plano Diretor Físico de 1968, criação 

do Conselho Municipal de Cultura e CONDEPASA, até chegar à criação da Subzona de 

Interesse Cultural - Centro, de 1989 e projetos e programas como, Cores da Cidade de 1993 e 

Alegra Centro de 2003
142

. 

O Programa Alegra Centro é um programa que está em vigor até hoje. Algumas ações 

poderiam ter continuidade, mas foram paralisadas, tais como a Educação Patrimonial nas 

escolas municipais e a Oficina Escola de Restauração. Além disso, outras medidas também 

perderam apoio, como é o caso do Escritório Técnico Alegra Centro, que sofre com a falta de 

estrutura e apoio efetivo, inclusive divulgação. 

Em 2016, o Programa Alegra Centro completou 13 anos de existência e alcançou resultados 

significativos para um programa de revitalização municipal levando-se em conta dados 

divulgados
143

, muito embora ocorram constantemente críticas em relação a alguns aspectos. 

Um deles é que ocorreu certo "congelamento" da região central, fato que não se justifica 

quando observamos os números. Apenas cerca de 50% dos imóveis gravados com nível de 

proteção (NP-1 e NP-2) nas duas áreas de proteção cultural sofrem alguma limitação quanto 

às intervenções. O restante é de "livre opção de projeto", sujeito somente à limitação de 

gabarito, portanto não se sustenta essa crítica de "congelamento".  
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 Ver APÊNDICE F - Tabela com as principais ações do poder público municipal, ao longo das várias 

gestões. 
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 http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/programa-alegra-centro. 
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Outro aspecto levantado por urbanistas é que a falta de oferta de moradia na área central, o 

que leva à atual situação de esvaziamento e subutilização da área. Nesta região ocorre um 

grande número de moradores de cortiços, sem alternativas efetivas a não ser parcos 

empreendimentos da CDHU e iniciativas isoladas de cooperativas organizadas por 

movimentos de moradia. Segundo eles, a solução definitiva deste problema deveria ser o 

incentivo a ocupação habitacional e aproveitamento do potencial de infraestrutura já instalada, 

através da introdução de mecanismos na Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Há que se ressaltar o esforço de municípios como Santos possuidores de acervos 

significativos de conjuntos históricos, e que lutam praticamente de forma isolada na busca de 

soluções para preservá-los. Programas de outras esferas de governo a exemplo do 

"Monumenta" do IPHAN veem atendendo uma quantidade insuficiente de municípios 

brasileiros. Nesse sentido, o fato de Santos ter conseguido sequenciar programas municipais 

de revitalização ao longo de várias gestões, já é por si só um grande feito. 

Desta forma, não se pode afirmar que, qualquer um dos programas de preservação 

implementados em Santos, Subzona-Centro, Cores da Cidade ou Alegra Centro, tenha se 

sobressaído mais que o outro ou que, tenha alcançado, isoladamente, resultados mais 

expressivos. 

Acreditamos, com base na interpretação da documentação disponível que, essas ações foram 

fruto de um acúmulo de experiências. Cada um desses programas ou projetos, em seu 

momento histórico, também foi influenciado por experiências realizadas em outras cidades, 

além de terem criado ou se utilizado de instrumentos urbanísticos que eram disponíveis em 

cada momento ou época. Soma-se a isso a dificuldade de se aprovar legislações na Câmara 

Municipal e de se congregar o poder executivo à iniciativa privada nas ações de preservação.  

Na continuidade da pesquisa, no Capítulo 3 apresentaremos quatro intervenções de 

restaurações realizadas dentro do processo de preservação em Santos, no período de 1989 a 

2014, relacionando-as com os critérios de preservação vigentes em cada momento. 
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Capítulo 3 

4 Estudos  

Para entender a trajetória da preservação em Santos é necessário compreender as origens do 

processo de transformação urbana que a cidade sofreu a partir dos meados do século XIX. 

Processo esse, decorrente da cultura do café desenvolvida no interior paulista cuja produção 

era escoada pelo porto de Santos. 

 
Figura 37 - A imagem tirada provavelmente do Monte Serrat mostra o largo de Santa Rita no canal do estuário 

em frente à cidade de Santos. No centro destacam-se o conjunto do Carmo e as feições coloniais de Santos no 

final do século XIX – foto de Militão Augusto de Azevedo  – fonte: site novomilenio, acessado em 10/08/15. 

Sobre essa transformação a pesquisadora e Professora LANNA discorre: 

“[...]apesar de imersas em circunstâncias distintas podemos entender o crescimento das 

cidades, a partir de fins do século XIX, na Europa e no Brasil, como resultantes da consolidação 

do mundo capitalista. Em todas elas nos defrontamos com a busca de afirmação dos valores e 

modo de vida burguês. A civilidade, a visão técnica, a crença no progresso são elementos 

presentes em todas as intervenções e modelos construídos.”
 1 

No caso de Santos, esse processo foi muito dinâmico nos aspectos culturais e econômicos e 

no aspecto urbano, avassalador. 

Sobre a cidade de Santos LANNA destaca: 

“A década de 1870 foi para Santos a entrada em novos tempos. Tratava-se não só de uma 

aceleração quantitativa de seu crescimento, mas também de transformações mais profundas. 

Não um mero acelerar de processos evolutivos mas uma mudança radical, uma ruptura.” 
2
  

                                                           
1
 LANNA, 1996, Pag. 21 

2
 Idem, Pag. 25 
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Ruptura essa que resultou na transformação da antiga arquitetura colonial com a introdução 

do ecletismo. No campo do urbanismo LANNA aponta a introdução da ferrovia como 

principal indutor dessa transformação:  

“A construção dessa rede ferroviária, que fez aparecer e desaparecer cidades e vilas, 

consolidou a crise dos demais portos da província de São Paulo já que o de Santos se tinha, de 

fato, transformado em monopolizador de toda a atividade do planalto e, a partir de meados do 

século XIX, principalmente da atividade cafeeira. A vitalidade santista estava intimamente 

associada à ferrovia e ao porto que permitiram a consolidação e transformação de suas funções 

portuárias e comerciais.”
3
 

Nesse mesmo período a vila toma outra dinâmica com o consequente aumento populacional 

e a falta de infraestrutura para absorver esse fluxo. 

“Os anos 70 do século XIX marcaram um crescimento mais acentuado da população urbana 

brasileira em relação ao crescimento total. Entre 1872 e 1890 a taxa média foi de 2,5% ao ano. 

As cidades com mais de 50.000 habitantes cresceram 3,7% e as mais de 100.000 3,1%. As 

grandes cidades concentravam cada vez mais população. A população de Santos que em 1854 

era de 7.855 habitantes chega no início do nosso período, em 1872, com 9.871 apresentando a 

partir daí - apesar das ondas sucessivas de epidemias que dizimavam parcelas enormes da 

população - índices elevados de crescimento. Quarenta anos mais tarde, em 1913, contava com 

88.967 habitantes. Cresceu a taxas só comparáveis com as da cidade de São Paulo e superiores 

às da média das cidades de seu porte.” 
4
 

Esse crescimento abrupto e vertiginoso trouxe consequências catastróficas, em médio prazo, 

para a qualidade de vida dos habitantes e consequentemente acabou afetando as atividades 

do porto por onde escoava a produção do estado. 

Assim, a ocupação pelo comércio, serviços e moradias em uma área exígua, sem condições 

adequadas de saneamento e convivendo com a atividade portuária comporiam o cenário para 

as grandes epidemias que assolaram a cidade e provocaram a morte de um grande número de 

habitantes em consequência de surtos sucessivos de malária, varíola e febre amarela, 

culminando com 22.588 óbitos entre os anos de 1890 e 1900, conforme relata LANNA.  

O crescimento populacional somado à falta de saneamento acabou por gerar consequências 

econômicas negativas, uma vez que as tripulações dos navios estrangeiros temiam utilizar o 

porto de Santos. Desta forma, foram necessárias ações dos governos estadual e federal para 

mudar esse quadro, que afetava também o fluxo de imigração de mão de obra para as 

lavouras de café do interior paulista. Duas medidas foram importantes nesse sentido, a 

criação da Comissão Sanitária do médico Guilherme Álvaro e a da Comissão de 

Saneamento, a partir de 1905 dirigida pelo engenheiro sanitarista Francisco Rodrigues 

Saturnino de Brito. 

                                                           
3
 Idem, Pag. 54 

4
 Idem, Pag. 50 
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A criação da Comissão Sanitária por volta de 1890 teve como finalidade fiscalizar as 

condições sanitárias das habitações, nos aspectos de desinfecção e limpeza. 

Outra iniciativa que teve grande impacto na urbanização da cidade foi a criação da Comissão 

de Saneamento, que implementou um pioneiro plano urbanístico para Santos, com vistas à 

implantação de obras de infraestrutura. No campo da arquitetura também ocorreram grandes 

transformações. A antiga arquitetura colonial calcada, sobretudo, na utilização de mão de 

obra escrava, deu lugar às novas concepções do ecletismo influenciado pela arquitetura 

europeia e ao gosto “afrancesado” com novos programas residenciais, além de novos 

materiais e técnicas construtivas.  

A antiga arquitetura colonial de “pedra e cal” a exemplo da capital foi sendo gradativamente 

substituída pelo tijolo de barro e a telha de barro importados e transportados ao planalto pela 

ferrovia, já implantada a partir de 1867. 

LEMOS destacou em relação à capital:  

“A nova sociedade paulistana nascida do café, enquanto foi definindo um “saber fazer” 

próprio, que estava a exigir elementos de construção ainda não disponíveis no meio ambiente, 

foi então provocando, consequentemente, o surgimento de mais aperfeiçoados meios de 

produção de materiais básicos, que atendessem à solicitação crescente própria de uma cidade 

em rápida expansão.”
 5
 

Em Santos não foi diferente, e nem poderia deixar de ser, na medida em que estava ligada à 

capital através de intenso vínculo econômico induzido pela ferrovia e pelo porto. 

O centro histórico caracterizou-se não somente pela renovação das edificações, mas também 

dos logradouros públicos, conforme imagem da Praça da República no início dos anos 1900. 

                                                           
5
 LEMOS, 1985, Pag. 36 
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Figura 38 - A imagem de 1907 mostra as obras de remodelação da Praça da República, concluída em 1909. Ao 

fundo a Igreja Matriz demolida  em 1908 - Fonte: site novo milênio, acessado em 10/08/15, às 14:30hs. 

Santos apresentava péssimas condições urbanas de infraestrutura e passou a contar com toda 

sorte de melhorias chegando ao requinte de possuir diversas “casas de banho”, confeitarias, 

além de intensa vida cultural com cinemas e teatros, como o Guarany e o Coliseu, além do 

edifício da Bolsa Oficial de Café, inaugurado em 1922.  

Inicialmente o bairro do Valongo se caracterizou como um local de concentração do 

comércio da Vila de Santos, ao contrário da região do Outeiro de Santa Catarina, onde se 

concentraram as forças e instalações militares. Esses dois núcleos que deram origem à Vila 

tiveram funções distintas, criando inclusive uma rivalidade entre seus moradores. 

O Valongo, situado a oeste da Vila, era a região mais próxima a Cubatão e ao acesso à Vila 

de São Paulo. Posteriormente, com construção da ferrovia ligando Santos à capital e interior 

do estado no final do século XIX, a região atraiu investidores e proporcionou a expansão 

comercial do bairro. É nesta área que se situam os Casarões do Valongo e nas proximidades 

o Teatro Guarany, dois dos quatro estudos de caso apresentados a seguir. 

Como vimos a região central tornou-se pequena para abrigar esse novo contingente 

populacional e o aumento da concentração do comércio e de serviços. A solução para este 

quadro urbano de grande conflito estava no plano de Saturnino de Brito que previa inclusive 

a urbanização de áreas anteriormente alagadas próximas à orla. Com a construção dos canais 

de drenagem a partir do início dos anos 1900 e a captação dos esgotos para tratamento na 
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estação do José Menino, a cidade pode assim expandir-se em direção a sul. Outros 

condicionantes também influenciaram este processo. O primeiro deles foi a introdução do 

"banho de mar" como atividade recreativa. Esta prática acabou sendo incorporada pelas 

classes sociais mais abastadas e contribuiu significativamente para a disseminação deste 

hábito que induziu a utilização mais frequente da orla obrigando inclusive a melhoria dos 

acessos que primitivamente eram utilizados como ligação com o centro da cidade. Outro 

fator que também contribuiu para a ocupação da orla foi a instalação dos primeiros clubes de 

esportes náuticos na ponta da praia.  

No plano urbano,  dois eixos de ligação centro-praias também foram imprescindíveis  para a 

consolidação dessa ocupação: as Avenidas Conselheiros Nébias e Dona Ana Costa.  

"Em longa linha reta, o Caminho Novo da Praia (atual av. Conselheiro Nébias) facilita a 

ocupação da orla. Em 1872, é inaugurada a primeira linha de bondes puxados a burros, entre o 

centro e o final daquela via. [...] É nessa época que o Boqueirão começa a ser ocupado por 

várias chácaras, pertencentes aos exportadores de café."
6 

É neste contexto histórico e urbano que surgem as primeiras chácaras na orla santista e 

equipamentos de recreação e entretenimento como foi o Cassino Recreio Miramar
7
 

inaugurado em 1896, um centro de diversões na praia do Boqueirão. 

 
Figura 39 - Imagem aérea da quadra onde situava-se o antigo Miramar, nas confluências da Avenida 

Bartolomeu de Gusmão e Conselheiro Nébias, ficando à direita a Rua Oswaldo Cruz. À esquerda podemos 

notar parte do "parque indígena", a chácara de Júlio Conceição
8
, onde hoje situam-se os edifícios Brasília, 

Verde Mar e Astro. Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos024.htm. 

                                                           
6
 PRODESAN, 1992, p. 11.  

7
 Ver Cassino Recreio Miramar em http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos024.htm. Acessado em 

11.01.2017, às 10:40hs. 
8
 Ver também: http://memoriasantista.com.br/?p=1307. Acessados em 11.01.2017, às 10:50hs. 
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De forma isolada, restou um dos únicos testemunhos desse período do final do século XIX e 

início do XX: o "Casarão Branco da Praia". Este será nosso outro estudo de caso, que será 

contextualizado dentro da dinâmica de outro período: os anos 1980 e 1990, época marcada 

pelas primeiras iniciativas preservacionistas em Santos como vimos no Capítulo 2. Também 

será analisado o contexto de seu tombamento e sua transformação em equipamento cultural, 

ainda presente nos dias de hoje. 

Os 4 estudos 

Conforme tratamos no capítulo 2, nos anos 1970 foram tomadas as primeiras iniciativas da 

sociedade organizada no sentido de solicitar tombamentos ao CONDEPHAAT, iniciativas 

que tiveram continuidade na década seguinte. Além disso, através do incentivo dos órgãos 

federal e estadual, IPHAN e CONDEPHAAT, principalmente através de seus quadros 

técnicos, foi feita a primeira legislações preservacionista. Decorrente deste processo, no 

final da década de 1980 foi criado o Conselho Municipal de Preservação, o CONDEPASA, 

fruto da congregação de interesses locais representados por diversos segmentos, 

principalmente ligados a Universidade Católica de Santos, a UNISANTOS. 

Como figura proeminente neste longo processo da preservação em Santos, destaca-se com 

grande relevância o papel desempenhado pela profª Wilma Therezinha Fernandes de 

Andrade, historiadora e pesquisadora ligada à UNISANTOS desde a década de 1960. A 

pesquisadora, além de difundir a história de Santos com grande competência, formou 

diversas gerações de historiadores na Baixada Santista. Se não bastasse seu reconhecido 

papel de educadora, também embrenhou-se na luta pela preservação da memória de Santos, 

configurada em seu patrimônio edificado, principalmente no centro da cidade. Diante da 

iminência do desaparecimento de exemplares representativos, ANDRADE não se absteve e 

empreendeu, principalmente através de pedidos de tombamento, as primeiras iniciativas de 

preservação em Santos e, em pelo menos três estudos que serão apresentados a seguir, sua 

participação foi decisiva: os tombamentos dos Casarões do Valongo, do Casarão Branco da 

Praia e do Outeiro de Santa Catarina. 

Embora tenham ocorrido diversas obras de restauração desde o início da atuação 

preservacionista oficial em Santos, conforme tratado no Capítulo 1, selecionamos dentre 

estas, quatro estudos para análise. Isso se deu em razão destes quatro casos representarem 

dois momentos distintos na história da preservação no município.  
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Os dois primeiros, configurados pelas restaurações do Casarão Branco na praia do 

Boqueirão e do Outeiro de Santa Catarina, no centro, se assemelham por serem obras 

ocorridas quase que simultaneamente, concluídas no início dos anos 1990, período em que 

se consolidou a implantação da política municipal de preservação.  

Muito embora apresentem semelhanças, os processos ocorreram de maneira distinta. A ideia 

da recuperação do Casarão Branco se deu com base no processo de conscientização de uma 

parcela da população santista, que enxergou nesse imóvel a possibilidade de preservar a 

memória do extrato social que ele representava e ao mesmo tempo suprir a cidade com um 

equipamento cultural em homenagem ao pintor Benedicto Calixto. Já no caso do Outeiro, a 

preservação partiu do entendimento que os historiadores tinham sobre o local de início da 

povoação de Santos e sua recuperação ocorreu com base nesta ideia.  

Os outros dois casos estudados, a restauração do Teatro Guarany (2008) e dos Casarões do 

Valongo (2014), também apresentam semelhanças quanto ao esforço empreendido por 

setores preservacionistas de Santos. Mas, apresentam diferenças, sobretudo em relação às 

suas restaurações que ocorreram com recursos viabilizados através da Lei Rouanet. 

Para os quatro casos estudados, abordaremos os contextos em que se deram os processos de 

preservação e tombamento, bem como o projeto e a obra de restauração de cada um deles. 

Desta forma, poderemos compreender a dinâmica e os atores que participaram dos processos 

de preservação desses bens culturais no Município de Santos. 
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3.1. Casarão Branco da Praia 

O "Casarão Branco" da praia foi escolhido como estudo de caso no presente trabalho pelo 

processo de preservação ocorrido no período que abrange o final dos anos 1980 até o início 

dos anos 1990. 

Situado no bairro do Boqueirão, após sua restauração tornou-se a sede da Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, que completou recentemente 30 anos de existência. Sua 

preservação é fruto da mobilização de uma parcela representativa da população santista. Nos 

anos 1980, esta parcela da população, que havia presenciado a demolição do Hotel Parque 

Balneário no bairro do Gonzaga, se mobilizou para a preservação da antiga chácara.  

Isto torna esse estudo bastante peculiar. Sua importância se dá na medida em que o Casarão 

Branco, construído no início dos anos 1900, é praticamente um dos últimos remanescentes 

das antigas chácaras que existiram na orla de Santos, hoje praticamente tomada pelos grandes 

edifícios que nem de longe lembram a ocupação esparsa da orla no início do século XX
1
. A 

cronologia dessa ocupação foi apontada nas pesquisas realizadas para o estudo de 

tombamento do CONDEPHAAT, nos anos 1980, e do CONDEPASA, nos anos 2000. 

Vários aspectos chamam a atenção neste estudo de caso. O primeiro deles é em relação à 

transformação urbana da orla, que tornou esta antiga casa de chácara um remanescente 

residencial dos 1900, praticamente isolado no Bairro do Boqueirão. Outra questão importante 

é relativa ao processo de mobilização que envolveu segmentos culturais, empresários e o 

poder público municipal, fatores conjugados que contribuíram para sua preservação e 

adaptação do imóvel para a sede da Pinacoteca. 

Os resultados alcançados nesta obra demonstram que foi um caso muito particular e que não 

voltou a se repetir, pelo menos não na dimensão de envolvimento dos diversos setores da vida 

econômica e cultural da cidade, como ocorreu. Nesse sentido a pesquisa pretende resgatar os 

registros documentais desse processo, sob a ótica da preservação, e analisar as condicionantes 

que determinaram a recuperação do imóvel. 

 

 

                                                           
1 Um registro bastante romantizado encontra-se no livro escrito por Edith Pires Gonçalves Dias que relatou a 

história e os hábitos e costumes de sua família, que morou no casarão em dois períodos, de 1910 a 1913 e 

posteriormente de 1921 a 1935.  
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Aspectos Históricos, Sociais e Urbanos 

Em relação à urbanização da orla de Santos, a professora, pesquisadora e historiadora Wilma 

Therezinha Fernandes de Andrade, da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS, em 

artigo para o jornal A Tribuna, de 11 de fevereiro de 1986, ponderou: 

“A Praia do Boqueirão situada na parte central da longa praia de Santos, com seus 80 metros de areia, 

com águas tranquilas, tornou-se, com o aumento do hábito de tomar banho de mar, zona de prestígio 

para a construção de residências. Em 1903, o mapa da cidade feito pela Comissão de Saneamento 

mostra área compreendida entre a Av. da Barra (atual Bartolomeu de Gusmão) e a Av. Barnabé (atual 

Epitácio Pessoa) já totalmente dividida até as imediações da Ponta da Praia, em lotes que davam a 

frente para a praia e os fundos para a Av. Barnabé. Lotes retangulares, muito compridos e também 

mais largos de grandes frentes. Num desses últimos, cuja área é de 6.600m e de 174m 88cm de fundos 

mais ou menos é que foi construído o Casarão Branco da Praia.” 

 
Figura 40 – Localização do Casarão Branco. Fonte: Google - maps. 

No artigo, ANDRADE também descreve com relativo detalhe a antiga residência, construída 

pela família alemã de Anton Carl Dick e, posteriormente, adquirida pela família Pires. Esta 

família morou no casarão em dois períodos, permanecendo lá até 1935. 

Após esse período, tornou-se uma pensão e até 1979 segue uma trajetória que quase o levaria 

à demolição, para a construção de prédio residencial, saga que foi comum a praticamente 

todas as chácaras da orla santista. 
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Ainda sobre o imóvel existe a seguinte observação feita em 2001, pelos arquitetos Aldo 

Pereira de Carvalho e Caio Fabiano do CONDEPHAAT: 

“... sob os aspectos urbanísticos, o casarão da família Costa Pires representa um fenômeno expressivo 

dentro da cidade de Santos, pelo seu invólucro inspirado nos ditames estecizantes do urbanista 

austríaco Camillo Sitte. O lote da casa dos Costa Pires não se implantou num dos lotes definido pelo 

engº Saturnino de Brito, visto a notoriedade de que as chácaras já povoavam a margem da baia e o 

loteamento do Boqueirão já se registrava no cadastro de 1903.”
2
 

Ressaltando que: 

“A casa dos Costa Pires é um feliz exemplo do bem morar em Santos nas primeiras décadas do século 

XX, tendo um lote de 6300 m2 de área, com índice de ocupação de 10%, permitindo a seus usuários 

desfrutar da imensa área livre ao sabor de mangueiras, jambeiros, pitangueiras, ameixeiras, 

carambolas e ao britânico exercício do tênis e do críquete”
3
  

A família Pires adquiriu o imóvel mobiliado, nas condições existentes, residindo nele até 

1913, quando em dificuldades financeiras são obrigados a vendê-lo. Em seguida o imóvel é 

adquirido pelo “Asilo dos Inválidos”, que permanece no local até 1921.  

 
Figura 41 - Imagem geral retratando a primeira fase da antiga casa de chácara ainda com suas feições primitivas 

ainda sem platibanda, com a varanda sem os vitrais e o muro frontal com lanças metálicas. Fonte: Pinacoteca 

Benedicto Calixto. 

                                                           
2
 Processo nº 95742/2008-54, p. 145. Arquivado no CONDEPASA, 

3
 Idem 
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Neste ano o imóvel é novamente comprado pela família Pires, que se recuperou 

financeiramente com as atividades de corretagem de café e outros investimentos. É importante 

destacar as relações sociais e econômicas que a família Pires construiu em Santos
4
.  

O segundo período de ocupação do imóvel pela família Pires foi marcado por uma grande 

reforma
5
 em suas feições originais de características ecléticas nas fachadas, telhado com 

beirais e terraço no segundo pavimento, com os janelões dos quarto. Após a reforma passou a 

apresentar os aspectos do estilo art nouveau, cujos elementos formais reconhecemos 

atualmente tanto na decoração interna como em suas fachadas: platibanda, acréscimo da 

varanda com vitrais no primeiro pavimento, bem como alteração na escada de acesso. 

Aparentemente ocorreram pequenas alterações nas envasaduras do segundo pavimento, 

inclusive com a alteração de ornamentações nas sobrevergas. 

 “Assim, Costa Pires, agora sócio da firma cafeeira Rodrigues Alves & Cia, procurou o arquiteto 

Maurílio Porto, que tinha como assistente o engenheiro Dalberto Moura Ribeiro. A reforma exigiu uma 

nova construção, pois apenas as paredes foram aproveitadas.”
6
 

 

   
Figura 42: Dois momentos do casarão branco, antes e depois da reforma dos anos 1920. À esquerda as feições 

do ecletismo nas fachadas. À direita os aspectos do art noveau, sendo que não foi alterada a volumetria da casa. 

Fonte: "A casa das Artes”, PRODESAN, 1992, Arquivo do CONDEPASA. 

 

                                                           
4 A família Pires desenvolvia atividades econômicas em Marília, onde possuía uma fazenda. Ao mesmo tempo 

participava da sociedade santista contribuindo com obras de caridade, inclusive os Pires foram uma das famílias 

fundadoras do tradicional Clube Internacional de Regatas. 
5
 Em carta publicada pelo jornal A Tribuna de 17.08.1978, a antigas moradoras, Srª Beatriz Pires de Lacerda, 

retificou diversas informações sobre a história do casarão publicadas em reportagem feita anteriormente pelo  

jornal. Nesta carta inclusive informa que a autoria do projeto de reforma foi do Arquiteto Maurílio Porto e 

assistente Engenheiro Dalberto Moura Ribeiro, p.34, Processo nº 95.742/2008-54. Fonte: Arquivo do 

CONDEPASA.  
6
 PRODESAN, 1992. 
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Figura 43 - A imagem registra as fachadas alteradas após a primeira grande reforma. Podemos observar a 

introdução de platibanda com frontão, novo alpendre curvilíneo e muro frontal com fechamento em grade de 

madeira. Fonte: Pinacoteca Benedicto Calixto. 

Em matéria jornalística também encontramos outra referência em relação à reforma: 

“O Casarão estava danificado e a reforma, quase uma nova construção, aproveitando só as paredes, 

consumiu dois anos e, dela, surgiu a aparência definitiva do edifício. Foram feitos acréscimos laterais, 

a escada do terraço foi transformada em duas, uma varanda envidraçada foi construída como jardim 

de inverno, e tudo foi cuidadosamente feito de modo a torná-la uma habitação única.”
7
 

Não há, pelo menos até o momento, documentos ou plantas que possam trazer evidências 

sobre a extensão dessa reforma, pelo menos em relação aos ambientes internos, só 

encontramos imagens das fachadas, e os depoimentos dos moradores. 

Sobre a extensão do novo programa residencial:  

“No conjunto, salas de jantar, de música, de almoço, de estar, um salão nobre, áreas amplas de 

circulação, seis quartos, sem considerar demais dependências e anexos – e claro, horta, pomar, 

gramado para o elegante jogo de criquet, e quadra de tênis.”
8
 

Uma das filhas do casal Pires, Edith Pires Gonçalves Dias, descreveu sua infância vivida na 

casa e o modo de viver da família na época: 

“vivíamos uma vida de fazenda, na praia. Criávamos porcos, frangos, galinhas. Papai comprou os 

terrenos vizinhos e, por um bom tempo, era neles que os bodes pastavam. Minha mãe gostava muito de 

cozinhar, e vivia fazendo pães, no forno de sua cozinha particular, e muitas compotas com frutas do 

quintal. Numa edícula, no quintal, ficavam os quartos dos empregados – nove ao todo, além de um 

menino, contratado apenas para cuidar dos animais -, a garagem para dois carros, com poço, para 

                                                           
7
 Matéria Jornalística de 19.10.1989, p. 208, Processo nº 95742/2008-54. Arquivo do CONDEPASA. 

8
 Idem. 
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exame do veículo por baixo, e uma sala de aula, onde as crianças aprendiam várias matérias, com 

professores particulares, como era costume entre as famílias abastadas.” 
9
 

Mas, outra leitura menos romantizada e bastante irônica foi registrada pela educadora alemã 

Ina Von Binzer, quando frequentou a orla santista em 1882: 

 “Esta chácara - esse é nome das propriedades meio estilo vila, meio casa de campo - sem nenhuma 

dúvida era antigamente destinada à habitação humana; mas parece que aqui se instalaram 

confortavelmente e há muito, as baratas, aranhas, lagartixas e formigas, sem serem incomodadas de 

modo que não se pode agora condenar suas intenções contrárias às nossas, não desejando ceder-nos 

sem luta seus incontáveis domínios." 
10

 

Os Pires moraram no imóvel até 1935, período em que diante de novas dificuldades 

financeiras são obrigados a se desfazer da propriedade outra vez, situação semelhante à vivida 

em 1913. Adquirida pela Cia. Sul America de Capitalização o casarão passa a ser utilizado 

como pensão. 

Em 1938 o imóvel é adquirido por Antonio Canero para moradia e no ano seguinte 

providencia algumas melhorias e acréscimos tais como: a construção de garagem nos fundos e 

caixa d'água elevada, obra sob a responsabilidade do construtor espanhol Ciriaco Gonzalez11
. 

Com o falecimento deste último proprietário, o imóvel passa para a viúva Luiza Canero e 

após sua morte foi destinado ao espólio da família composto de sete herdeiros: 

"Por essa época, a grande maioria das mansões da praia já tinham sido desocupadas e usadas para 

pensões que atendiam veranistas de São Paulo. Após a inauguração da Via Anchieta (1947), deu-se 

uma explosão imobiliária na orla da praia de Santos. Os casarões foram demolidos e as áreas dos 

grandes lotes utilizados para a construção de prédios de apartamentos e o sobrado dos Pires passou a 

ser conhecido como a Casa Branca da Praia."
12 

Os motivos que levaram à sobrevivência do casarão dentro do contexto descrito acima não 

foram determinados pelos historiadores e poderíamos levantar uma hipótese: a falta de 

entendimento entre os herdeiros sobre o destino do imóvel ou sua venda para o mercado 

imobiliário. A sua sublocação para várias famílias, pode ser um indício nesse sentido. O certo 

mesmo é que se passaram muitos anos até que o poder público tomasse alguma iniciativa para 

tentar evitar o desaparecimento da última casa de chácara da orla. 

 

 

 

                                                           
9
 PRODESAN, 1992, p. 21 

10
 BINZER, Ina Von. Os meus romanos, alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. Trad. Rio de 

Janeiro, 1982 (p. 108-109) Apud LANNA, 1996, p. 97. 
11

 Existe a referência de que este construtor foi responsável pelas obras do Teatro Coliseu no Centro em 1924, , 

A Casa das Artes, PRODESAN, 1992, p.17. Processo nº 95742/2008-54, arquivado no CONDEPASA. 
12

 ANDRADE, Jornal A Tribuna de Santos, 11.02.1986. 
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Cronologia das Iniciativas de Preservação 

Em 1979, o prefeito Sr. Carlos Caldeira Filho assina o Decreto nº. 5645/79, declarando o 

imóvel de utilidade pública, necessário à instalação de serviços públicos municipais. No 

período de 1980 a 1984, na gestão de Paulo Gomes Barbosa, o poder público interrompeu as 

negociações com os herdeiros do imóvel. Essa situação gerou um impasse e o imóvel tornou-

se moradia coletiva, sendo sublocação a 29 famílias que o subdividiram. 

Porém, tendo em vista que essa situação de impasse entre os herdeiros do imóvel e a 

Prefeitura Municipal de Santos perdurava já por muito tempo, em 1984, a professora, Wilma 

Therezinha F. de Andrade encabeça um abaixo assinado
13

, cujo encaminhamento se deu 

através de correspondência endereçada ao CONDEPHAAT, pela Sociedade Visconde de São 

Leopoldo - SVSL, mantenedora da UNISANTOS, solicitando o tombamento do Casarão 

Branco.  

A motivação do pedido embasou-se em vários aspectos registrados no documento:  

- Pela importância histórica e urbana do imóvel eclético, inclusive ressaltando  a implantação 

inovadora com grandes recuos e a adoção de planta inovadora que não reproduziu um 

retângulo fechado;  

- Por tratar-se de uma chácara representativa do modo de vida  das famílias abastadas que 

inicialmente ocuparam a orla santista;  

- Por ser um raro exemplar que escapou da fúria imobiliária, além de representar um 

microssistema ecológico com cerca de oitenta árvores de médio e grande porte.  

Na gestão do prefeito Oswaldo Justo, a Prefeitura toma posse definitiva do imóvel em 1985, 

iniciando-se um processo de discussão pública sobre a recuperação do imóvel e sua utilização. 

Como vimos no Capítulo 2, o prefeito tinha interesse na preservação do imóvel. 

O ponto de partida foi o Laudo Técnico de Segurança da Prefeitura Municipal de Santos
14

, 

que em 1985 analisou e descreveu as condições estruturais do imóvel. Esse laudo 

                                                           
13 Importante destacar que no decorrer dos anos 1980 a professora Wilma Therezinha F. de Andrade, encabeçou 

e arregimentou diversos pedidos de tombamentos ao CONDEPHAAT. Além do Casarão Branco, organizou os 

abaixo-assinados solicitando o tombamento do Outeiro de Santa Catarina e dos Casarões do Valongo. Através 

desses pedidos, iniciou-se a participação e conscientização do meio acadêmico de Santos, onde diversas 

unidades da UNISANTOS produziam trabalhos de pesquisas com vistas à preservação. 
14 

Laudo assinado pelos Engenheiros Angelo José Vilchez Ramos, Dilson Miyahira e Ronaldo Matsumoto, p.p 

97-100, Processo nº 95742/2008-54. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
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recomendava várias ações em relação aos pisos, estuques, cobertura (telhas e estrutura), como 

a execução de cintas de amarração, tanto no nível da cobertura como no nível de cada piso. 

A seguir são apresentadas imagens externas e internas que demonstram o estado de 

conservação do "Casarão" nos anos 1980. 

 

 
Figura 44 - A imagem registra o estado de abandono em que se encontrava o imóvel por volta de 1985. 

Destacando-se a sujidade nas fachadas, vitrais faltantes no alpendre e em mau estado de conservação no terraço 

lateral, além de esquadrias de madeira com venezianas quebradas. Fonte: Revista Projeto nº 95. 
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Figura 45 - Imagem que registra parte da fachada lateral esquerda onde se encontra o terraço com vitrais 

danificados da Casa Conrado. Abaixo notam-se as antigas "gateiras" do embasamento. Fonte: Arquivo do 

CONDEPASA - Processo nº 95742/2008-54 

 
Figura 46 - Imagem mostrando um detalhe da fachada lateral esquerda do Casarão onde é perceptível a 

rachadura em 45º graus próxima à verga inferior da janela do alpendre lateral. Fonte: Arquivo do CONDEPASA 

- Processo nº 95742/2008-54 
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Figura 47 - Vista lateral direita do casarão onde podemos notar grande parte dos elementos arquitetônicos 

preservados tais como janelas, a antiga chaminé da cozinha e ornamentação da platibanda. Em primeiro plano a 

casa de banho e um dos caramanchões de madeira que situado entre as duas edificações. Fonte: Arquivo do 

CONDEPASA - Processo nº 95742/2008-54. 

 

 
 Figura 48 - Registro do antigo alojamento (demolido) de funcionários que ficava na lateral direita do terreno 

(ao fundo o edifício Núncio Malzoni) Fonte: Arquivo do CONDEPASA - Processo nº 95742/2008-54. 
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Figura 49 - Imagem interna mostrando a vista do salão principal a partir da escadaria de acesso ao segundo 

pavimento, no sentido leste com o alpendre lateral ao fundo da imagem. Nota-se as pinturas internas decorativas 

remanescentes nas paredes e o piso de madeira. Fonte: Revista Projeto nº 95. 

                 
Figura 50 - Vista da escada principal em mármore 

que dá acesso ao segundo pavimento. À esquerda a 

pintura decorativa nas paredes, nota-se a colocação 

de interruptores adaptados pelos ocupantes. Fonte: 

Revista Projeto nº 95. 

 Figura 51 - A Imagem nos mostra o fechamento 

espúrio de um vão com blocos de concreto. Nota-se a 

permanência da sobreverga em estuque decorativo 

além das pinturas na parede e teto. Fonte: Revista 

Projeto nº 9.5 
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Figura 52 - A Imagem registra a extensão da pintura decorativa do medalhão no teto do salão principal do 

pavimento térreo. Fonte: Revista Projeto nº 95. 

Diversas propostas foram aventadas para uso do imóvel e discutidas na Câmara Municipal
15

. 

Mas, a que acabou prevalecendo foi a proposta para ser a sede da Pinacoteca Benedicto 

Calixto, principalmente pelo empenho do então diretor presidente Sr. Darcy de Barros. Apesar 

de ter sido criada oficialmente através do Decreto 447/86 em 1986, a entidade ainda não 

possuía sua sede.  

“Em 16 de dezembro de 1986 recebeu do Ministério da Cultura o certificado de inscrição no cadastro 

nacional de pessoas jurídicas de natureza cultural. Para as obras de restauração chegou a receber Cr$ 

502.000,00 em doações de particulares, além de colaborações da república da França e Alemanha. 

Portanto, a expectativa é que “o Casarão Branco de Santos, localizado frente ao mar, na Praia do 

Boqueirão, e construído no início do século, será a sede da Pinacoteca Benedicto Calixto, que se 

transformará em um grande centro difusor de cultura e das artes em geral.”
16

 

O que se observa nessas informações é que a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto tomou a 

frente para a captação de recursos junto à iniciativa privada. Para que isso pudesse ocorrer, a 

                                                           
15

 Na matéria do jornal Cidade de Santos de 15.07.84, intitulada "Justo quer utilizar o "Casarão", há referência ao 

requerimento do então vereador Edmur Mesquita, autor de requerimento convidando entidades culturais ligadas 

à preservação para discussão e encaminhamento de propostas de usos para o imóvel e que posteriormente seriam 

enviadas ao prefeito Oswaldo Justo. Fonte:  Processo nº 95742/2008-54, Arquivo do CONDEPASA. Outra 

referência é a matéria do jornal A Tribuna de 13 de fevereiro de 1985 onde citou o vereador Alcindo Gonçalves 

que questionou o governo municipal sobre a intenção de dar uso burocrático ao casarão. Sua expectativa era de 

que o local poderia ter uso cultural e aberto à população. Esta posição do vereador acabou predominando, 

inclusive em sua gestão à frente da PRODESAN. 
16

 Jornal A Tribuna de 14.05.86 
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Fundação ganhou autonomia através da Lei nº 154 de 1986, quando se tornou uma fundação 

de direito privado, e a primeira diretoria foi nomeada através do Decreto nº 412 do mesmo 

ano. 

Posteriormente, através do Decreto 465/87 o prefeito Oswaldo Justo assinou a permissão de 

uso do imóvel a título precário, gratuito e por tempo indeterminado à entidade, para ser 

utilizado no exercício de atividades artísticas e culturais previstas em seu estatuto, conforme 

artigo 2º.  

Cabe ressaltar que no artigo 3º do mesmo decreto houve a preocupação em estabelecer 

diretrizes para intervenções:  

“A permissionária poderá proceder no imóvel às adequações necessárias ao desempenho de suas 

atividades, mediante prévia aprovação de projeto e supervisão pelo órgão competente da Prefeitura, 

vedadas as reformas que por ventura acarretem a descaracterização da arquitetura original do prédio 

e a supressão de vitrais, esculturas e outros componentes reputados de valor artístico ou histórico."
17

 

Passada essa fase da desapropriação, inicia-se o processo de arrecadação de recursos privados 

para as obras de restauração, através da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto.  

No CONDEPHAAT o estudo percorreu um longo trajeto desde a abertura do estudo até a 

decisão final pelo arquivamento do pedido. Em 1985 o arquiteto Aldo P. de Carvalho 

informou que se tratava do mesmo "grupo" que havia anteriormente feito igual pedido de 

tombamento do Outeiro de Santa Catarina. Isso evidenciava que os historiadores eram 

atuantes em relação à preservação em Santos. Também no mesmo ano o arquiteto Marcos 

Carrilho assinalava que o estudo (guichê) encontrava-se "fartamente" documentado e que o 

mesmo poderia ser avaliado pelo Colegiado. Assim sendo, o presidente do CONDEPHAAT 

enviou o estudo ao Conselheiro Caio Luiz de Carvalho para análise. Foi com base no parecer 

favorável de CARVALHO datado de setembro de 1985, que o CONDEPHAAT tomou sua 

decisão em relação a abertura do processo de tombamento. Porém, essa decisão do Órgão 

somente foi oficializada em 1987.
18

 Sendo retomado posteriormente: "[...] O assunto foi 

retomado em janeiro de 2000, quando da realização de vistoria técnica por parte dos 

arquitetos  do STCR Aldo Pereira de Carvalho e Caio Fabiano [...]"
19  

Os arquitetos Aldo Pereira de Carvalho e Caio Fabiano relataram em 4 de janeiro de 2000 que 

haviam realizado uma vistoria no dia anterior e constataram que: 

                                                           
17

 Decreto Municipal n. 465 de 1987 
18

 Síntese da Decisão - Ata nº 768. Processo nº 95742/2008-54. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
19

 Parecer da Conselheira Marisa Saens Leme, datado de 20 de maio de 2002, p. 161 do Processo nº 

95742/2008-54. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
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 "o imóvel passa por obras de recuperação e conservação de sua cobertura, mas que as mesmas não 

foram notificadas a este órgão. O imóvel passou por modificações para adaptar-se ao uso atual e que, 

no entanto, não encontra-se na Prefeitura Municipal de Santos qualquer material a respeito, segundo 

informações do Condepasa - Conselho de Defesa do patrimônio Municipal de Santos."
20

 

Concluem solicitando que a Prefeitura fosse notificada para o fornecimento de material 

complementar para auxiliar na instrução do processo. 

É importante destacar que o pedido de tombamento feito em 1984 e a abertura do estudo pelo 

CONDEPHAAT se deram em 1987. Sabemos, pelos registros, que a obra de restauração foi 

entregue em abril de 1992
21

, portanto é bastante curioso que somente no ano 2000 o órgão de 

preservação tomou conhecimento de que foram realizadas obras sem sua anuência.  

Outro dado importante é que em 1989, ano da criação do CONDEPASA, o Sr. Darcy Barros 

era representante
22

 da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto no Conselho municipal de 

Preservação e a obra de restauração já estava em curso naquele momento. BARROS, 

inclusive, informou nas terceira e quarta reuniões ordinárias que o Casarão Branco estava em 

processo de tombamento no CONDEPHAAT, no entanto, não se aventou a hipótese do 

tombamento municipal, o que implicaria no acompanhamento pelo Conselho local. Outro 

aspecto importante é que a representação de BARROS   no CONDEPASA denota a ligação da 

preservação da antiga casa de chácara (e sua recuperação para ser a sede da Pinacoteca 

Benedicto Calixto), com as políticas Municipais de preservação que estavam sendo discutidas 

naquele momento. Deve-se destacar que BARROS foi bastante atuante nas discussões do  

Conselho, de acordo com os registros nas Atas. Apesar da falta de preocupação quanto ao 

tombamento do imóvel no âmbito municipal, o que veio a ocorrer somente muitos anos 

depois, a preservação do bem estava associada a sua utilização como equipamento cultural. 

Outro aspecto é que o CONDEPHAAT tinha representação no CONDEPASA, sendo que na 

primeira reunião extraordinária deste Conselho em 1990, o arquiteto Marcos Lança do 

CONDEPHAAT mencionou o valor cultural do Casarão, mas não encontramos nas Atas 

qualquer menção às obras de restauração. Essas obras somente foram relatadas na informação 

técnica interna do CONDEPHAAT em 2000 por PEREIRA e FABIANO. Conclui-se, 

portanto, que não ocorreu a comunicação entre as partes (Pinacoteca Benedicto Calixto e o 

CONDEPHAAT) sobre a obra. Desta maneira não ocorreu o acompanhamento dos serviços 

                                                           
20

 Processo nº 95742/2008-54. Fonte: Arquivo do CONDEPASA, p. 116.. 
21

 Diário Oficial de 4 de abril de 1992, p.123-124. Processo nº 95742/2008-54. Fonte: Arquivo do 

CONDEPASA. 
22

 Ata da segunda Reunião do CONDEPASA. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 
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por parte do CONDEPHAAT. Algumas conclusões podem ser tiradas, como por exemplo, a 

falta de articulação interna do órgão estadual. Outro fator também pode ter influído nesse 

processo: a constante falta de quadro técnico para atender a demanda de estudos de 

tombamentos em todo o Estado de São Paulo. Também, a falta de fiscalização das obras de 

restauração em bens tombados se insere nesse quadro descrito. Consideramos que essa 

situação, a falta de articulação e quadro técnico insuficiente, são decorrentes da falta de 

investimentos públicos na área de preservação, quadro que permanece até os dias de hoje seja 

nos Municípios como no Estado.  

Outra situação que traduz de certa forma esses percalços,  sobre a dificuldade no andamento 

do estudo e  pesquisa, pode ser constatada quando em 13 de janeiro de 2000 o 

CONDEPHAAT solicitou à prefeitura de Santos e à Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto o 

envio de documentação sobre o Casarão no intuito de agilizar o estudo de tombamento. O 

curioso é que a questão da restauração, não aprovada pelo órgão e concluída em 1992, caiu no 

esquecimento. No entanto, o Processo de tombamento continuava tramitando. Em março de 

2000 a Secretaria Municipal de Cultura, através do CONDEPASA, envia recortes e cópia de 

material jornalístico da Hemeroteca Municipal ao CONDEPHAAT.  

Finalmente em 2001 o estudo obteve parecer favorável ao tombamento da área técnica, 

através dos arquitetos Aldo Pereira de Carvalho e Caio Fabiano: 

"Dado seu excelente estado de conservação e o uso atual, destinado à Fundação Benedito Calixto, 

somos favoráveis ao seu tombamento, incluindo áreas ajardinadas, passeios e anexos da construção 

principal existentes nesta data."
23 

  

O então presidente José Roberto F. Melhem envia o processo para análise da relatora Marisa 

Saenz Leme que emite seu parecer em 2002: 

"Tendo-se em vista o conjunto das questões expostas, manifesto-me favoravelmente ao tombamento da 

"Casa Branca da Praia", dado o que considero sua importância para o registro de um período 

significativo das transformações sócio-econômicas ocorridas sobretudo no Estado de São Paulo, que 

teve tão claras manifestações na cidade portuária de Santos."
24  

 

Em 2005, outro relator, Sr. Carlos Alberto Degelo informa que, em decorrência da relatora 

anterior não ter submetido ao Conselho seu parecer favorável, e concordando com seus 

termos, propõe sua apreciação e deliberação do Conselho. 

No plano municipal, também em 2005, o presidente do CONDEPASA informa ao Ministério 

Público estadual que analisou em sua 312ª Reunião Ordinária de 14 de julho o pedido de 
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 Processo nº 95742/2008-54. Fonte: Arquivo do CONDEPASA, p. 145. 
24

 Idem p-p 159-161. 
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tombamento enviado pela Câmara Municipal de Santos e deliberou "por unanimidade a não 

abertura do citado processo de tombamento, acompanhando o parecer do Órgão Técnico".
25

 

Nesse mesmo ano o CONDEPHAAT também informa ao Ministério Público
26

 que a decisão 

final dependeria do parecer do Conselheiro Relator. No entanto, ocorre outra mudança na 

relatoria do Processo, designada ao representante da UNESP Bauru no Conselho Estadual, Sr. 

Celio José Losnak. Ao dar andamento no Processo o conselheiro LOSNAK ignora totalmente 

os pareceres anteriores de seus pares. LOSNAK emite um parecer em sentido contrário, ou 

seja pelo não tombamento: 

"A casa é bonita e está aparentemente bem conservada, é característica de estilo arquitetônico e de 

vida das elites do início do século XX, entretanto não considero o bem significativo para que seja 

tombado pelo CONDEPHAAT."
27

 

Portanto, foi com base nesse parecer que em 2007 o CONDEPHAAT deliberou
28

 pelo não 

tombamento e arquivamento do Processo depois de praticamente vinte anos de estudo. 

Essa cronologia, que resume aproximadamente vinte anos de estudos desse processo de 

tombamento no CONDEPHAAT, demonstra a morosidade com que os estudos de 

tombamento são submetidos no âmbito dos órgãos de preservação, sejam estaduais ou 

municipais. Os motivos que podem justificar essa situação poderiam ser atribuídos em grande 

parte à falta de estrutura técnica e administrativa dos órgãos e de certa forma à maneira pouco 

linear como eram conduzidos esses estudos nessa época, com mudanças de prioridades do 

órgão.  

No Plano municipal, provocado pelo Ministério Público Estadual, o CONDEPASA voltou a 

analisar o estudo de tombamento em 2008. Novo parecer do Órgão Técnico se mostrou 

favorável à revisão da decisão anterior: 

"No contexto atual o bem não corre risco de demolição na medida em que a Fundação já se consagrou 

como referência cultural para os munícipes, no entanto com a falta de proteção legal qualquer 

intervenção sem o acompanhamento dos órgãos de preservação poderá acarretar danos irreparáveis 

                                                           
25

 Na ocasião o parecer do historiador Arnaldo Ferreira Marques apontou que as prioridades de estudos de 

tombamentos estavam voltadas para imóveis em situação de risco, situação em que não se enquadrava o 

Casarão, tendo em vista que tinha uma destinação e usos definidos. Esse entendimento foi acompanhado 

pelo Conselho e informado ao Ministério Público. 
26

 Através do Ofício nº 3.850/2005 o Promotor de Justiça Daury de Paula Júnior encaminhou ao 

CONDEPHAAT a documentação referente a sede da Pinacoteca Benedicto Calixto. Ao mesmo tempo em 

solicitou informações sobre o andamento do processo de tombamento. Processo nº 95742/2008-54. Fonte: 

Arquivo do CONDEPASA. 
27

 Processo nº 95742/2008-54. Arquivo do CONDEPASA. 
28

 CONDEPHAAT, decisão proferida na Sessão Ordinária de 3 de dezembro de 2007. Idem, p. 177. 

Arquivo do CONDEPASA. 
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além de descaracterizações em serviços de manutenção , restaurações ou até mesmo ampliações. Desta 

forma a Seota sugere o reestudo pelo CONDEPASA da abertura do Processo de tombamento.
29 

Em setembro de 2008 o CONDEPASA analisa o parecer do Órgão Técnico de Apoio - OTA e 

delibera pela abertura do Processo de tombamento da sede da Pinacoteca Benedicto Calixto. 

Em 2012, o Órgão Técnico conclui a pesquisa histórica e arquitetônica recomendando o 

tombamento da antiga casa de chácara, o "Casarão Branco". Dessa forma, em 13 de dezembro 

de 2012, finalmente o Casarão Branco da praia ganha a chancela de bem cultural do 

Município de Santos atribuída pelo CONDEPASA. 

Isso ocorreu, a nosso ver, menos por ser uma antiga casa de chácara de uma ilustre família e 

muito mais em decorrência de ser a sede da Pinacoteca Benedicto Calixto. Esse atributo, de 

bem cultural, foi se consolidando ao longo do tempo, principalmente através da recuperação 

do imóvel e posteriormente associado ao equipamento cultural cujo nome presta homenagem 

ao artista caiçara, o pintor Benedicto Calixto.  Trataremos a seguir, com base nos documentos 

pesquisados, do processo que envolveu os aspectos arquitetônicos de restauro adotados e que 

culminaram na completa restauração do imóvel situado na Av. Bartolomeu de Gusmão nº 51, 

no bairro do Boqueirão, em Santos. 

 

A Restauração do Bem 

As obras de restauração do Casarão abrangeram praticamente o período de 1985 a 1992, se 

considerarmos as etapas de avaliações preliminares, levantamentos, diagnósticos, formação 

das equipes, obtenção de fontes de recursos, públicos e privados.  

Através de pesquisas nos arquivos do CONDEPASA encontramos desenhos referentes aos 

levantamentos realizados no período de 1987 a 1989. Muito embora tenha sido feito um 

minucioso levantamento métrico-arquitetônico, não há registro sobre a cronologia construtiva 

das reformas e acréscimos realizados no imóvel: 

"Uma das primeiras providências foi o levantamento cadastral da situação do imóvel, por meio de 

plantas e desenhos elaborados pelo desenhista-projetista Luiz Ângelo Siani. Contratado em 70 pela 

PRODESAN, hoje Siani é desenhista especializado da empresa e está no casarão desde março de 87." 
30

 

Esse registro sobre a cronologia nos daria uma ideia das intervenções que foram realizadas ao 

longo do tempo, bem como as alterações sofridas pelo imóvel e possíveis descaracterizações 
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 Parecer do arquiteto Edson Luís da Costa Sampaio. Processo nº 95742/2008-54, p- 178-180. Arquivo 

do CONDEPASA. 
30

 PRODESAN, 1992, p. 32. Arquivo do CONDEPASA. 
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que foram implementadas. Como os desenhos não registraram essas alterações, somente 

podem ser avaliadas através dos registros iconográficos e pelas descrições contidas nos textos. 

Portanto, são esses os principais documentos que nos servirão de parâmetro para avaliar em 

linhas gerais as intervenções decorrentes da restauração realizada. 

 
Figura 53 - Planta do primeiro pavimento, levantamento datado de setembro de 1989, autoria Siani. Segundo a 

antiga moradora, Dª Edith Pires, no primeiro piso havia: sala de jantar, salão nobre, sala de música, escritório e 

biblioteca, além de dependências de serviços, cozinha, copa, despensa e sanitário. Segundo ela para acesso à 

casa, além do corredor central haviam acessos pelo salão nobre, sala de jantar e jardim de inverno. Fonte: 

Arquivo do CONDEPASA. 
 

 
Figura 54 - Planta do segundo pavimento, levantamento datado de outubro de 1989, autoria Siani. Fonte: 

Arquivo do CONDEPASA. 
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Figura 55 - Planta do telhado datada de outubro de 1987, autoria Siani. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 

 
Figura 56 - Corte transversal datado de novembro de 1987, autoria Siani. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 

 
Figura 57 - Corte transversal datado de outubro de 1987, autoria Siani. Fonte: Arquivo do CONDEPASA. 

Por tratar-se de bem em estudo de tombamento havia na época a obrigatoriedade de 

aprovação do projeto de restauro no CONDEPHAAT. No entanto, como vimos anteriormente 

essa aprovação acabou não ocorrendo, nem ao menos a notificação de praxe, usual nesses 

casos, não ocorreu. Talvez pelo fato de que o poder público, no caso, a própria Prefeitura e a 
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PRODESAN foram responsáveis pelo projeto e pela obra. Sobre a obra propriamente 

pesquisamos alguns documentos que trataram do assunto e podem servir, em parte, para o 

entendimento da obra de restauração do Casarão. 

No artigo intitulado "Palacete é restaurado para abrigar pinacoteca de Santos"
31

  de autoria 

de João Carrascosa foram descritas as condições que o imóvel apresentava naquele momento. 

Atribuindo-lhe um grande valor sentimental para a cidade, o autor destaca o estado de 

abandono em que se encontrava o imóvel. Apontou que o "sumiço" de uma parte do telhado 

ocasionou diversas infiltrações em seu interior e com isso diversas pinturas do teto e das 

paredes foram danificados. Além disso, registrou que os vinte e sete vitrais decorados estavam 

desgastados ou destruídos pelos ventos e pela maresia em razão da proximidade com o mar. 

No entanto, o que também se destaca no artigo são as péssimas condições estruturais em que 

se encontrava a futura sede da Pinacoteca, fato também detalhado no Laudo da Prefeitura 

Municipal de Santos. Foram descritos problemas de rachaduras em suas paredes, decorrentes 

de recalques nas fundações do antigo casarão. Isto porque a ocupação da orla por edifícios de 

grande altura, particularmente o seu vizinho, edifício Nuncio Malzoni, de dezessete andares, 

sobre fundações diretas apoiadas em solo arenoso, provocou a deformação do subsolo e o 

consequente abalo nos alicerces do casarão. Na ocasião foram estudadas pela PRODESAN ao 

menos duas alternativas para solucionar ou evitar que o problema se agravasse. A primeira 

seria o reforço dos alicerces do casarão com a execução de microestacas, do tipo estaca raiz. 

A segunda seria a execução de septos ou diafragmas subterrâneos.  

Conforme apontado no artigo de CARRASCOSA na Revista Projeto nº 95, a primeira 

intervenção visaria consolidar a fundação do casarão e a outra evitar novas movimentações de 

solo, mas causaria interferências com os pisos internos do imóvel. Importante destacar que as 

obras envolveriam não somente as estruturais com custos bastante elevados, mas também a 

restauração do imóvel em seus elementos decorativos. No mesmo artigo, há a descrição do 

imóvel após a reforma realizada pela família Pires em 1921: 

"A partir daí, a Casa Branca da Praia assumiu a aparência e a forma definitivas. No primeiro piso 

estavam o salão nobre, as salas de estar, jantar, almoço e música, escritório, biblioteca, cozinha, 

banheiro, depósito e jardim de inverno. Uma escadaria de mármore, iluminada pelo maior dos 27 

vitrais decorados, levava ao piso superior, que era dividido em seis quartos, saleta, sala de vestir, dois 

banheiros, sala de costura e terraços
."32 
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 CARRASCOSA , 1987, p. 84-86. 
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 Idem, p. 86. 
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Descreve também as decorações internas de gesso, em estilo art-noveau com pinturas 

ornamentais em flores e frutas, destacando que a pintura era "relativa à sua finalidade: a sala 

de música com instrumentos musicais, a sala de jantar com frutas, o jardim de inverno com 

flores e pássaros etc..." 

Segundo o arquiteto Paulo Figueiredo, um dos profissionais que participou do processo e 

citado no artigo, "o projeto de restauração vai respeitar ao máximo as características 

originais do casarão", ou pelo menos sua fase considerada "áurea". Para tanto, os vitrais 

iriam ser restaurados pelo fabricante original, que foi a Casa Conrado de São Paulo. Além 

disso, toda a pintura decorativa interna seria recuperada: "A artista plástica Nazareth Mota 

Leite vai reconstruir os afrescos das paredes e dos tetos, a partir dos estudos do que restou 

deles". O que foi denominado de "afrescos" era na verdade pinturas decorativas que foram 

encontradas em estado bastante deteriorado conforme imagens da época. 

Outra referência documental sobre os trabalhos de restauração realizados é o Relatório da 

PMS/PRODESAN denominado "A Casa das Artes", de abril de 1992
33

. Nele são descritos os 

serviços de recuperação do imóvel, além de relacionar a extensa equipe que participou do 

processo, culminando com a conclusão dos serviços em 1992, na gestão da Prefeita Telma de 

Souza.  

Esta publicação relacionou os diversos profissionais que participaram dos trabalhos em suas 

diversas fases, do planejamento à execução. A comissão que inicialmente avaliou as questões 

técnicas e estruturais foi composta por professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

de Santos, como os arquitetos Francisco José Carol, José Éber de Góis, Paulo Viriato Corrêa e 

Roberto de Oliveira e pelos engenheiros Ruy Ramos e Franco Pagani. O engenheiro-arquiteto 

Aníbal Martins Clemente
34

, nomeado representante da PRODESAN para acompanhamento da 

obra, defendia conceitualmente outro partido de intervenção: 

"Para ele, a recuperação do casarão foi o passo decisivo, para que Santos „ganhasse o museu que 

ainda não tinha‟. Negando conhecer trabalho semelhante na cidade, Aníbal defende também um outro 

conceito de restauração, „em que apenas a fachada é reproduzida, com materiais modernos, e o 

interior é inteiramente atualizado, para novos usos. Bolonha inaugurou esse novo tratamento a antigos 

imóveis e, agora, o mesmo está ocorrendo em Barcelona e Lisboa‟."
35

  

                                                           
33

 PRODESAN, 1992, p. 42 e 43.  Arquivo do CONDEPASA. 
34 Aníbal Martins Clemente, profissional renomado em Santos, participou da elaboração do Plano Diretor de 

1968, juntamente com o arquiteto Oswaldo Corrêa Gonçalves e eram ligados à corrente modernista. Anibal 

Clemente ocupou cargos importantes na cidade. Foi presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de 

Santos, além de primeiro diretor-presidente da PRODESAN, de 1965 a 1973, voltando ao cargo entre 1979 a 

1981. 
35

 PRODESAN, 1992, p. 42 e 43. Arquivo do CONDEPASA. 
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Assim, CLEMENTE discorda do partido de restauração adotado, entendendo que teria sido 

mais adequada a reconstrução do imóvel, face às condições estruturais muito ruins. 

O autor do texto da Prodesan se baseou em artigo publicado na Revista Projeto (nº 104, de 

outubro de 1987), relativo ao restauro da casa França-Brasil, escrito por uma arquiteta do 

IPHAN sobre a restauração de outra obra, a Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro. 

Manter vivos documentos em "pedra e cal" e aproximar-se do "espírito" do autor do projeto e 

da concepção original são afirmações que por si só apontam na direção das ideias de LE 

DUC
36

 e que ao mesmo tempo nos colocam a visão e os antigos conceitos de preservação do 

SPHAN. 

Porém, ao verificarmos a matéria da revista Projeto mencionada na publicação da 

PRODESAN, percebemos que as ideias colocadas pela arquiteta do IPHAN, foram mal 

interpretadas, colocadas fora do contexto do artigo e  reproduzidas apenas parcialmente. Além 

disso, misturaram-se conceitos que tratavam da restauração da Casa França-Brasil. 

No texto da PRODESAN também se destacam as ideias de: "aproximar-se do espírito do 

projeto" e da "concepção original", algo que pode, em tese, ter norteado os trabalhos de 

restauração. Muito embora o Casarão Branco já houvesse sido reformado e transformado, a 

ideia seria retornar à segunda fase de  ocupação da família Pires, o ideal de originalidade a ser 

alcançado.  

Esta concepção se distancia das recomendações de BRANDI, que nos indica apenas que 

podemos intervir na materialidade do edifício, como suporte da imagem, mas não na intenção 

artística do autor da obra, que é algo inerente a sua criatividade: "restaura-se somente a 

matéria da obra de arte"
37

, considerando-se também sua historicidade dada pelo tempo de sua 

existência. 

Em relação às obras de restauração do Casarão Branco, não se pode negar que o envolvimento 

de profissionais experientes foi grande e diversificado. As obras foram executadas dentro de 

um planejamento envolvendo diversos agentes públicos e privados. Muito embora não tenha 

ocorrido a aprovação do projeto de restauração pelo CONDEPHAAT, os levantamentos 

realizados registraram um conhecimento prévio dos aspectos construtivos do imóvel 

conforme demonstram os desenhos de detalhamento: 
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 BRANDI, 2014, p. 31. 
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Figura 58- Detalhe do piso do pavimento superior e do forro em estuque do piso térreo. Publicação Casa das 

Artes, p.p 34-35. Fonte: Biblioteca da Pinacoteca Benedicto Calixto. 

 
Figura 59 - Desenho das esquadrias de madeira. Publicação Casa das Artes, p.p 34-35. Fonte: Biblioteca da 

Pinacoteca Benedicto Calixto. 

Quanto ao andamento das obras, há referência em matéria do Jornal A Tribuna de Santos
38

. 

Nessa matéria há o registro sobre a visita que a então prefeita Telma de Souza fez ao Casarão 

                                                           
38

Jornal A Tribuna de 20/01/89  
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Branco na companhia do presidente da PRODESAN, engenheiro Alcindo Gonçalves, e do 

presidente do Conselho da Fundação Benedicto Calixto, empresário Darcy de Barros. Na 

ocasião, BARROS expôs a intenção de construir um amplo projeto nos fundos do imóvel no 

sentido de abrigar atividades de arte, palestras, cursos e outras atividades. Foi citada também a 

existência de plantas de levantamentos mostrando a disposição original do imóvel e de 

elementos remanescentes tais como: ladrilhos, detalhes em gesso, madeira e que já estavam 

sendo recuperados em oficinas montadas no próprio local com mão de obra fornecida pela 

PRODESAN e custeio de empresários de diversos setores, conforme mencionado na matéria. 

Informa, inclusive, que as dependências seriam climatizadas para abrigar e conservar o acervo 

que seria mantido na Pinacoteca. 

Após 100 dias de obras, mesmo antes da conclusão dos trabalhos, os registros iconográficos já 

apresentavam os primeiros resultados das restaurações internas.  

 
Figura 60 - Imagens da “sala dos 100 dias” de trabalho. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54 
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Figura 61 - Imagens da “sala dos 100 dias” de trabalho. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54  

Muito provavelmente em decorrência decorrente de problemas estruturais constatados no 

laudo da PMS, o imóvel encontrava-se bastante danificado. Os registros indicam que a 

primeira ação foi nesse sentido: 

"Em 87, fizemos a primeira intervenção no prédio, para que ele parasse de tombar. Instalamos um anel 

de concreto armado em toda a sua volta e grampos nas fissuras; nos cantos, soldamos cantoneiras de 

ferro, impedindo que as paredes se deslocassem. E deu certo: a casa, hoje, é segura novamente.
39 

Além disso, os registros indicam que foram recuperadas as partes de alvenarias e telhado, 

pisos, forros, esquadrias e vitrais.   

Os registros descritivos mais precisos referem-se às pinturas decorativas. Estas foram 

restauradas pela especialista Nazareth Motta Leite
40

, conforme mencionado anteriormente. 

Nos registros encontrados, nota-se uma variação de conceitos sobre a recuperação dessas 

pinturas. Em cada ambiente há uma variação de partido adotado dependendo da situação 

encontrada: 

“A cor de cada aposento foi pesquisada na paleta: „eu raspava a tinta de cada elemento da pintura e ia 

preparando a cor, até conseguir a tonalidade idêntica. Aqui, por ética e respeito ao trabalho que 
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 PRODESAN, 1992, p.42.  
40

 A artista Nazareth Motta Leite foi também Presidente do Museu de Arte Sacra de Santos e figurou 

como uma das autoras do pedido de tombamento ao CONDEPHAAT em 1984. 
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estamos executando, usamos apenas o pincel, à mão livre, para não fugir à autenticidade das pinturas, 

feitas de 1921 1924.”
41

  

Quanto a alguns ambientes declarou:  

“Como no restante da obra, as adaptações se fizeram necessárias. Nazareth explica que o rodateto dos 

cômodos mostra linhas no estilo art-nouveau, mas o conjunto de obras afina-se mais com o art-deco, 

pelas cores alegres e exageros. No dormitório principal, quase não havia vestígios de cor nos afrescos, 

mas o desenho era evidente. „Baseei-me, então, nos relatos das filhas, sobre a personalidade da dona 

da casa, para encontrar a cor ideal. Soube que ela gostava de margarida, que era pintora e muito bem 

disposta, apesar dos numerosos filhos. Usei o azul, imaginando que uma mulher assim teria gostado 

daquela cor‟.”
42

  

Outro dado é que se recorreu às fotografias do álbum de família para a reprodução dos 

modelos repintados, conforme declarou a restauradora Motta Leite. 

 
Figura 62 - Vista geral do Salão principal já com as pinturas decorativas recuperadas e relevos em estuques. O 

piso em tábua corrida com desenho geométrico também sofreu restauração. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 

95742/2008-54.  
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 Idem, p.61. 
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Figura 63 - Detalhe do piso em tábua corrida em dois 

tons: marfim e peroba. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 

95742/2008-54.  

 Figura 64 - Vista dos vitrais (atribuído à Casa  

Conrado de S.Paulo) do terraço lateral já 

recuperados. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 

95742/2008-54.  

  

Figura 65 - Detalhe mostrando o medalhão do teto 

recuperado. Fonte: CONDEPASA, Processo 

nº95742/2008-54. 

Figura 66 - Detalhe mostrando as bordas decorativas 

do teto do salão principal. Fonte: CONDEPASA, 

Processo nº 95742/2008-54.  
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Figura 67 - Detalhe do piso de ladrilho hidráulico 

recuperado no corredor principal do pavimento térreo. 

Fonte: CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54. 

Figura 68 - Detalhe mostrando as bordas decorativas 

na parede do salão secundário. Fonte: 

CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54.  

  

Figura 69 - Detalhe mostrando o detalhe da 

ornamentação do vitral já recuperado. Fonte: 

CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54. 

Figura 70 - Detalhe do elemento decorativo art-

noveaux recuperado no encontro do corredor com a 

escada.  Fonte: CONDEPASA, Processo nº 

95742/2008-54. 
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Figura 71 Vista mostrando o teto ornamentado com  pinturas decorativas recuperadas e relevos em estuques, 

bem como o piso em tábua corrida com desenho geométrico. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54  

 
Figura 72 - Vista da escada de acesso aos pavimentos intermediário e superior. A imagem mostra também o corrimão em 

ferro trabalhado atribuído ao Liceu de Artes e Ofícios de S.Paulo. No alto do piso intermediário podemos notar o painel do 

vitral principal. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54. 
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Idealizada nos anos 1960 (através da Lei 25391/1962) e após 30 anos de mobilizações, 

gestões públicas e privadas, a cidade de Santos inaugurou finalmente a tão sonhada 

Pinacoteca Benedicto Calixto, conhecida como "Casarão Branco da Praia".  

 
Figura 73 - A imagem registrada no ano de 1991

43
 mostra grande parte da equipe que trabalhou no projeto e na 

obra de restauração do "Casarão Branco da Praia". Destacam-se ao centro a prefeita Telma de Souza, ao lado 

direito o então presidente da Prodesan engenheiro Alcindo Gonçalves. Logo atrás à esquerda da prefeita estão os 

então secretário de obras arquiteto Cláudio Abdalla e a sua esquerda o secretario municipal de cultura e primeiro 

presidente do CONDEPASA historiador Reinaldo Martins. Em primeiro plano da direita para a esquerda a artista 

plástica Nazareth Motta Leite que trabalhou e também orientou a recuperação das pinturas internas do Casarão e 

a sua esquerda o arquiteto Eber de Gois. Fonte: CONDEPASA, Processo nº 95742/2008-54. 

“Restaurá-lo e desenvolvê-lo, recuperando com paciência e delicadeza cada um de seus detalhes, 

exigiu ousadia e determinação. Foi um longo trabalho que envolveu operários, pesquisadores, técnicos, 

arquitetos, historiadores, artistas, pintores, artesãos. Muitos lá descobriram sua vocação artística e seu 

talento de restauradores. Acima de tudo, porém, esta é uma obra de amor à cidade, realizada a cada 

momento, com profunda emoção."
44

  

Considerações Finais 

É importante tecer algumas considerações abordando principalmente os aspectos que 

envolveram a seleção da antiga casa de chácara como um bem cultural e a restauração do 

imóvel, para a compreensão desse processo de preservação. 

                                                           
43

 A visita da então Prefeita Telma de Souza foi matéria do jornal A Tribuna de 4.12.91. 
44

 Alcindo Gonçalves, Presidente da PRODESAN, A Casa das Artes, 1992 
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Figura 74 - Fachada principal da Pinacoteca Benedicto Calixto, situação atual. Foto de Paula Tedesco. 

Diferentemente do que ocorreu com outros imóveis que existiram nesse período, que  

desapareceram da paisagem da praia em decorrência do processo de urbanização da cidade, a 

antiga moradia das famílias, Anton Carl Dick e Pires, permaneceu como único testemunho da 

primitiva ocupação da orla santista. 

Sobre as razões que permitiram essa permanência podemos levantar algumas hipóteses. A 

primeira delas pode estar ligada ao fato de que a antiga chácara ganhou destaque ao passar a 

ser moradia da família Pires.   

Talvez esse aspecto, o prestígio social da família Pires, tenha influenciado no processo de 

construção da "valorização" cultural do imóvel. Esse predicado da família foi sedimentado 

por sua ligação com o comércio de café e pelas relações sociais. Em relação ao café, 

obviamente eram relações comerciais importantes em Santos, muito  em razão da cidade ter 

destaque na comercialização e exportação do produto. Outro fator preponderante, ligado às 

relações sociais da família, foi a participação em obras de caridade, tradição da cidade, e na 

fundação do tradicional Clube Internacional de Regatas de Santos, situado na Ponta da Praia. 

Por esses motivos consideramos que, pelo menos inicialmente, ter sido a residência da família 
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Pires, pode ter contribuído de alguma maneira para que a casa de chácara da praia tenha sido 

preservada. 

Mas o aspecto fundamental considerado para sua preservação foi que o "Casarão" tornou-se o 

único testemunho físico do início da urbanização da orla de Santos.  

Em relação aos motivos da sobrevivência do Casarão Branco, encontramos em SEGAWA a 

seguinte reflexão: 

"Velha, mas não excepcional, paradigmática. Na verdade, a arquitetura representativa de um período 

não se esgota no exame de um caso particular, muito menos na casa dos Costa Pires. Aliás, nenhum 

exemplar isoladamente sintetiza as características de sua época. Vale dizer que as circunstâncias 

transformadoras que cercaram a casa possibilitaram, quase que por pura eliminação, atribuir-lhe 

significação e  representatividade ímpares. A casa, repito, não tem nada de excepcional. No entanto, é 

uma privilegiada porque resistiu ao tempo, sobreviveu."
45

 

Portanto, essa avaliação coloca a seguinte condição: a sobrevivência do imóvel ocorreu quase 

por acaso e não por questões ligadas necessariamente à preservação cultural. Pode-se extrair 

esse entendimento a partir do fato de que o processo de especulação imobiliária fatalmente 

"eliminaria" o último imóvel com metragem suficiente para atender aos requisitos de 

rentabilidade. Por essa razão, as "circunstâncias" de momento ditadas pelo mercado 

imobiliário é que foram preponderantes. Pois, esse processo de urbanização transformou a 

cidade no século XX e "derrubou" as casas de chácaras da orla para a construção de edifícios. 

Desta maneira, como um mero "sobrevivente" o Casarão acabou transformando-se em 

verdadeiro paradigma de uma tipologia. Mas que, segundo SEGAWA, nenhum exemplar 

estudado isoladamente pode constituir-se em "modelo" de época. 

Ainda no aspecto da preservação, encontramos nos anos 1980, outras condicionantes que 

contribuíram para a valorização cultural da antiga casa de chácara: os primeiros movimentos 

preservacionistas da cidade. 

Nesse período uma parcela atuante do meio acadêmico de Santos, principalmente através dos 

pedidos de tombamento ao CONDEPHAAT, contribuiu para que fossem criadas as primeiras 

políticas públicas voltadas à preservação de bens culturais em Santos. Em decorrência desse 

processo foram criadas as primeiras legislações de preservação em Santos, inclusive a criação 

do Conselho Municipal, o CONDEPASA, em 1989, conforme relatado no Capítulo 2. 

                                                           
45 SEGAWA in Processo nº 95742/2008-54, p. 30. Arquivo do CONDEPASA. 
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A mobilização de setores da cultura, principalmente da universidade mais tradicional de 

Santos, UNISANTOS, ligada à Sociedade Visconde de São Leopoldo, resultou no pedido de 

tombamento do "Casarão Branco" ao Órgão de preservação estadual, além das pressões para 

que o poder público tomasse iniciativas em relação ao imóvel.  

Assim, consolidou-se a ideia de vincular o imóvel a um projeto de equipamento cultural de 

grande magnitude, ou seja, um museu vinculado a uma fundação municipal. Para tanto, foi 

elaborado um projeto cultural muito bem articulado junto ao empresariado local que se 

mostrou presente na figura do empresário Darcy Barros. Outro aspecto interessante foi o de 

nomear o espaço cultural com o nome de um pintor nascido na região e de grande aceitação  

cultural no Estado: Benedicto Calixto. 

Registra-se também o envolvimento do alto escalão do poder publico municipal, inclusive de 

vários prefeitos que derem sua contribuição, principalmente através da desapropriação da área 

e cessão de equipes técnicas para a execução dos trabalhos de restauração. Além é claro, da 

UNISANTOS que teve um papel fundamental nas primeiras articulações que resultaram na 

implementação dessa restauração e implantação da Pinacoteca Benedicto Calixto. 

O papel dos Órgãos de Preservação nesse processo de reconhecimento cultural foi bastante 

errático para não dizer omisso. Na verdade, muito tempo se passou desde o pedido de 

tombamento feito pela Wilma Therezinha Fernandes de Andrade da UNISANTOS ao 

CONDEPHAAT em 1984 até sua conclusão em 2007 com o parecer desfavorável ao 

tombamento. No entanto, ao mesmo tempo, o órgão estadual exerceu um papel importante na 

criação do Conselho local, conforme demonstrado no Capítulo 2.  

Omissão igual podemos afirmar em relação ao CONDEPASA quando desconsiderou o pedido 

de tombamento do "Casarão" feito pela Câmara Municipal em 2005. Esse tombamento 

acabou concretizado em 2012 conforme recomendação feita pelo Ministério Público 

Estadual
46

 em 2008. 

É importante registrar que o tombamento municipal foi justificado pela preservação da  "sede 

da Pinacoteca Benedicto Calixto" e não pelo fato de ser a "última casa de chácara da orla 

santista". Esse entendimento será bastante importante para que possamos ter uma melhor 

leitura do partido de restauração adotado. 

                                                           
46

 Ofício nº 4499/2008 de 30 de julho de 2008. Fonte: Processo nº 95742/2008-54, Arquivo do 

CONDEPASA. 
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Também podemos destacar a falta de aprovação e acompanhamento das obras de restauração 

da sede da Pinacoteca Benedicto Calixto por parte dos órgãos de preservação. A demora na 

decisão, de tombar ou não, pode de alguma maneira ter deixado de contribuir positivamente 

no debate sobre os partidos adotados antes e durante a restauração.  

Um fator positivo foi a publicação do Relatório com os registros da obra no documento 

intitulado "Casa das Artes" de 1992. Este documento, acessível para consulta na Pinacoteca 

Benedicto Calixto, permite avaliar conceitualmente a restauração do "Casarão".  

Um primeiro aspecto a ser destacado é sobre o valor cultural atribuído pela comunidade 

acadêmica ao imóvel. Foram reconhecidas suas qualidades arquitetônicas e urbanísticas, e, 

além disso, agregou-se outra qualidade: o uso como Museu, onde ficariam expostas algumas 

das principais obras do pintor Benedicto Calixto. Sobre essa ação, MENESES menciona o 

caráter político da Cultura, no sentido de que, são escolhas que se fazem, onde não existe a 

espontaneidade e sim uma ação deliberada.  

"Em outras palavras, os valores culturais não são espontâneos, não se impõem por si próprios. Não 

nascem com o indivíduo, não são produtos da natureza. Decorrem da ação social. As seleções e opções 

feitas pelos indivíduos e grupos, para serem socializadas e se transformarem em padrões, necessitam 

de mecanismos de identificação, enculturação, aceitação."
47

 

Neste caso está implícito que uma parcela influente da comunidade fez sua escolha e 

determinou que o imóvel tivesse valor cultural e seria perpetuado através das obras de 

Calixto, ou seja, fez-se essa escolha. 

Assim como em MENESES, encontramos respaldo para esse entendimento em ARGAN: 

“Hoje falaríamos da impossibilidade de obsolescência do valor artístico. Qualquer que seja a sua 

antiguidade, a obra de arte sempre ocorre como algo que acontece no presente. Aqui o que chamamos 

de juízos, sejam positivos ou negativos, na verdade são atos de escolha, tomadas de posição. Diante de 

um acontecimento que se produz não podemos nos omitir e pronunciar juízos serenos e distantes; 

devemos decidir se prestamos ou não atenção, aceitamos ou recusamos. E o que se aceita ou se recusa 

é, na realidade, a coexistência com a obra, a qual está fisicamente presente e, apesar de pertencer ao 

passado, ocupa uma porção do nosso espaço e do nosso tempo reais. Não temos alternativa: é um dado 

da nossa existência. Se lhe reconhecemos um valor, devemos inseri-lo e justificá-lo em nosso sistema de 

valores; caso contrário, devemos nos livrar dele fingindo que não o vemos, removê-lo ou, mesmo (como 

muitas vezes aconteceu e acontece), destruí-lo.”
48

  

Nas palavras de ARGAN deve-se fazer uma escolha, e nesse caso do "Casarão" essa escolha 

ocorreu através do pedido de tombamento feito pela UNISANTOS.  

Sobre a questão da relação da restauração e do valor atribuído como objeto de arte, 

encontramos em BRANDI o seguinte entendimento: 

                                                           
47

 MENESES, 1996, p. 92. 
48

 ARGAN, 2005, Pag. 25. 



182 

 

"A própria restauração terá, pois, o seu conceito articulado 'não com base nos procedimentos práticos 

que caracterizam a restauração de fato, mas com base no conceito da obra de arte de que recebe a 

qualificação [...] pelo fato de a obra de arte condicionar a restauração e não o contrário‟ (Brandi, 

2004:29)."
49

 

Nesse sentido, em relação ao "Casarão", houve essa tentativa, de condicionar a restauração ao 

"objeto cultural", na medida em que foram feitas associações e reflexões teóricas sobre como 

restaurá-lo, inclusive associadas às premissas do IPHAN conforme já relatado. Além disso, 

foram tomadas iniciativas tais como: os levantamentos e diagnósticos preliminares realizados 

pelas equipes envolvidas na obra, para o conhecimento do objeto a ser tratado. Outra 

preocupação foi a identificação das ornamentações internas e das fachadas, inclusive tomou-

se partidos diferentes nas intervenções. Ou seja, restaurar os elementos arquitetônicos a partir 

do existente resgatando sua "originalidade", inclusive na "retomada" das pinturas decorativas. 

Conforme já mencionado, as condições do imóvel nos anos 1980 não eram boas. Além dos 

trabalhos visando à estabilização estrutural outras intervenções também foram necessárias no 

tocante aos pisos, estuques, cobertura (telhas e estrutura), como a recuperação das esquadrias 

de madeira (portas e janelas) e vitrais artísticos. Conforme descrito anteriormente, os 

trabalhos de reintegração das pinturas decorativas estiveram a cargo da equipe da artista 

plástica Nazareth Motta Leite. 

Sobre a recuperação interna e externa da sede da Pinacoteca, podemos afirmar, com base nos 

registros, que partiram da observação e estudos dos materiais e técnicas construtivas 

existentes e não foram realizadas substituições de caráter radical. Muito embora tenham 

ocorrido algumas adaptações em relação ao programa de uso do novo Museu, como foi o caso 

das dependências de serviço que foram destinadas para salas administrativas e biblioteca. 

Nestes locais os pisos frios em ladrilhos hidráulicos foram trocados por tábua corrida. 

Não existe evidência clara sobre a autoria do projeto, uma vez que vários arquitetos foram 

citados nos documentos mencionados anteriormente. No entanto, encontramos algumas 

citações apontando que o engenheiro Cyro Raphael Monteiro da Silva, da PRODESAN e 

Darcy Barros, da Pinacoteca tiveram grande influência nas diretrizes da obra
50

. 

                                                           
49

 CARBONARA, 2006, p.35-47. 
50 "O engenheiro Cyro Raphael Monteiro da Silva, chefe do departamento de Engenharia e Darcy Barros 

(posteriormente representante da Pinacoteca no CONDEPASA), diretor-presidente da Diretoria Executiva 

da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, desde o início dos trabalhos, em 86, formam constante 

parceria. Juntos, escolhem os chefes de turmas, os materiais a serem empregados e as prioridades. E 

procuram realizar a obra no menor tempo e com mais baixo custo possível." Casa das Artes, p.p. 43-44. 
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Os maiores desafios enfrentados, segundo os relatos, estiveram concentrados na recuperação 

do madeiramento dos pisos, forros, além do telhado que estavam deteriorados. Esse estado 

precário dos pisos e forros foi ocasionado pelas grandes infiltrações na cobertura, onde 

diversas telhas foram retiradas clandestinamente.  

Outro aspecto foi a grande reconstituição das pinturas internas, tanto nas paredes quanto nos 

tetos, além dos relevos decorativos em estuques. 

Em relação a isso, os responsáveis pela restauração, não omitiram que em diversos ambientes 

ocorreram "recomposições" pictóricas, cujos temas foram retomados da antiga residência de 

chácara, através das descrições feitas por antigos moradores da casa, como foi o caso da filha 

do casal, D. Edith Pires. É importante fazer esse registro de que não houve tentativa de 

"camuflar" essa condição, o que possibilita nossa análise sobre esse partido adotado. 

Nesse sentido, BRANDI nos coloca a condição de que a restauração se atenha a intervir 

somente no suporte material da instância estética, no caso, a pintura pictórica. Dessa maneira 

não seria correto, no campo do restauro, tentar de alguma maneira "adivinhar" a intenção do 

autor da obra artística indo além do suporte material. Nessa restauração nos parece que com 

base na instância histórica do imóvel tentou-se "recriar" a antiga ambientação decorativa da 

casa da chácara.  

Com o intuito de evitar a situação observada nesse estudo, encontramos em Brandi a maneira 

de se lidar com esse tipo de intervenção: a recomposição pictórica deve ser resolvida na 

instância estética. Essa condição observada por ele estabelece que a recomposição da unidade 

potencial da obra deve se desenvolver a partir dos fragmentos ou dos "testemunhos 

autênticos", sem, no entanto imitá-los ao preencher suas lacunas
51

.   

Em relação à restauração dos elementos construtivos podemos indagar se houve a intenção de 

restaurar esses remanescentes com a preocupação de se distinguir as reparações e integrações 

das partes originais.  

"[...] „a integração deverá ser sempre e facilmente reconhecível; mas sem que por isso se venha a 

infringir a própria unidade que visa a reconstruir‟ (Brandi, 2004:47)"
52  

 

                                                           
51

 Brandi destaca a possibilidade de utilização do preenchimento de lacunas na pintura pictórica através da 

técnica do regatino (ou tratteggio com linhas paralelas). 
52

 CARBONARA, 2006, p. 35-47. 
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Com base nas preocupações registradas nos documentos publicados percebe-se com muita 

clareza a busca pelos mesmos materiais e formas encontrados nos antigos componentes da 

casa da chácara. Admitiram-se as substituições somente nos ambientes em que o programa da 

Pinacoteca não poderia ser adaptado. Nas demais situações os materiais de pisos, forros, 

esquadrias de madeira, vidros e cobertura permaneceram com as mesmas características.  No 

entanto, não se observa registro ou comentário sobre a questão da "distinguibilidade" dos 

materiais introduzidos. Pareceu-nos evidenciado que a grande preocupação foi o resgate da 

"originalidade" reportada à época da casa de chácara. Um exemplo disso ocorreu com os 

vitrais danificados. Sabedores de que esses elementos artísticos foram originalmente 

executados pela afamada Casa Conrado de São Paulo, foi largamente enaltecido que um 

descendente do antigo proprietário seria encarregado da tarefa de recuperar esses elementos. 

Desta maneira, procurou-se transportar para o presente um precioso "elo" com o passado. 

Outra consideração importante em relação à restauração do imóvel foi que a falta de 

orientação dos órgãos de preservação, conforme demonstramos anteriormente, contribuiu para 

o empobrecimento do debate. Principalmente em relação às observações das recomendações 

dos documentos internacionais: Carta de Veneza de 1964 e Carta de Restauro de 1972.  
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3.2. Outeiro de Santa Catarina 

Em 1902, no embasamento de pedra da residência do século XIX construída na antiga Rua de 

Santa Catarina, a Câmara Municipal de Santos providenciou a colocação de uma placa 

reconhecendo que, neste exato local, área conhecida como "sítio remanescente do Outeiro de 

Santa Catarina", Brás Cubas lançou, no século XVI, as bases da povoação da Vila de Santos.  

Foi no entorno desse local, uma pequena elevação rochosa conhecida por "Outeiro" que, 

segundo os historiadores, desenvolveu-se a primeira ocupação do povoado no século XVI, 

elevada à condição de Vila ainda no século XVI e cidade já em meados do século XIX. É 

dessa maneira que os historiadores descreveram o início de Santos. Ou seja, o local primitivo, 

origem da cidade, um pequeno perímetro da área central onde “nasceu” a Vila de Santos, 

fundada por Brás Cubas entre 1545 e 1547. 

Nesse local considerado o marco inicial da antiga vila, no final do século XIX, o médico e 

empreendedor italiano João Éboli ou Giovanni Ebboli, radicado na cidade, construiu ali sobre 

o "outeiro" rochoso sua residência, hoje emplacada com o nº 48 da Rua Visconde do Rio 

Branco, nas proximidades da Casa do Trem Bélico. A partir desse momento, fundiu-se na 

mesma imagem, a rocha original remanescente da pequena elevação e certa casa “acastelada” 

de João Éboli. 

Porém, nos anos 1980, decorridos tantos anos da colocação dessa placa, a antiga residência 

estava completamente abandonada e em ruínas. Essa condição suscitou novas tensões sobre o 

destino do local: demolir ou restaurar! Nessa ocasião, registrou-se na imprensa um intenso 

debate sobre o destino da área, definida por historiadores como sendo o local que deu origem 

à cidade.  

 
Figura 75 - Reprodução da pintura de Almeida de Carvalho, de 1904, retratando o Outeiro de Santa Catarina e a 

casa do médico italiano João Éboli. Fonte: Processo nº 24.317/1985, arquivo do CONDEPHAAT. 
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Apesar dos pedidos de tombamentos feitos ao CONDEPHAAT através do processo nº. 

21227/1980 e ao IPHAN através do processo nº 1.108-T-1983, esses órgãos não 

reconheceram, pelo menos de imediato, o vínculo histórico apontado por estudiosos locais: de 

"célula mater" da cidade. Mas, posteriormente, diante da "insistência" local (resistência?), o 

CONDEPHAAT retificou seu entendimento anterior, abrindo novo processo - de nº. 

24317/1985 - de tombamento do bem. Desta maneira, aceitou-se oficialmente o fato de que, 

no Outeiro de Santa Catarina, a cidade de Santos deu seus primeiros passos para então iniciar 

seu desenvolvimento e tornar-se o maior porto da America Latina.  

Esse reconhecimento nos interessa na medida em que foi feita a restauração do local, sendo 

importante reconstruir essa trajetória. A pesquisa tentará elucidar em que bases históricas a 

construção desse "evento" ocorreu, até a chancela oficial: o tombamento. Além disso, também 

é importante resgatar as diversas intervenções realizadas, sobretudo as obras de restauração, e 

conhecer de que maneira essas obras contribuíram para a perenidade dessa chancela. É isso 

que tentaremos demonstrar ou ao menos dar uma contribuição nesse sentido, uma vez que a 

pesquisa não tem a pretensão de esgotar essa análise. 

Estudaremos como se deu a construção desses significados históricos, a partir dos olhares dos 

historiadores. Assim como os tombamentos do CONDEPHAAT e CONDEPASA e a 

restauração do Outeiro de Santa Catarina, realizada nos anos 1990, pela Prefeitura Municipal 

de Santos. 

Aspectos Históricos, Sociais e Urbanos 

A denominação da pequena elevação próxima ao lagamar do Enguaguaçu surgiu a partir da 

construção de uma pequena capela, obra atribuída ao casal Luis de Góis e D. Catarina de 

Andrade Aguilar. A primeira capela foi edificada por eles no século XVI, no sopé da 

elevação, para abrigar a imagem de Santa Catarina. Posteriormente, outra capela de 

dimensões maiores foi construída no cume do outeiro, a mando do padre Alexandre de 

Gusmão, Reitor do Colégio de Santos.  

Encontramos na obra do Frei Gaspar da Madre de Deus a referência sobre a pequena capela 

construída por Luís de Góis e Catarina na parte de baixo do outeiro: 
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Figura 76- Quadro de Benedito Calixto retratando em primeiro plano a Casa do Trem Bélico datada do século 

XVIII e ao fundo a Capela de Santa Catarina datada do século XVII, no outeiro de Santa Catarina (da maneira 

que poderia ter sido, segundo a visão e os estudos de Calixto). Disponível: www.novomilenio. inf.br. Acessado 

em 10/08/15, às 14:00hs. 

"Também a êste sujeito encontro muitas vêzes com o tratamento de Fidalgo da Casa Real. Era irmão 

do Donatário Pedro de Góis e morou alguns anos na Capitania de S.Vicente, para onde trouxe sua 

mulher, D. Catarina de Andrade e Aguilar, êles mandaram fazer a Imagem de Santa Catarina, que 

ainda hoje se venera em Santos, e colocaram-na em uma Capelinha, que edificaram ao pé do outeiro 

desta Santa."1 

A Vila de São Vicente, primeira vila fundada, não possuía as condições propícias para a 

atracação de barcos para carga e descarga de mercadorias, tendo inclusive sido destruída por 

um maremoto. Além disso, tinha pouca proteção contra os ataques de corsários.  

Desta maneira, as terras de Enguaguaçu, situada na Ilha de São Vicente, apresentavam 

condições mais propícias ao desenvolvimento de uma nova povoação na região: 

"Nos primeiros anos, quando todos os povoadores lavraram nesta Ilha, onde queriam, Pascoal 

Fernandes Genovês e Domingues Pires fizeram sociedade, e ambos vieram situar-se em Enguaguaçu, 

na margem do canal a que Martim Afonso de Souza chama Rio de S. Vicente, na Sesmaria de Pedro de 

Góis [...] Assim se conservaram Pascoal Fernandes e Domingos Pires, sem cartas de Sesmarias, até 

alguns anos depois de navegar para a Índia o primeiro "2 

Após a partida de Martim Afonso de Souza para Portugal, sua mulher Ana Pimentel constituiu 

como Loco-Tenente Gonçalo Monteiro e posteriormente em 1538, nomeia como substituto 

                                                           
1 MADRE DE DEUS, p. 68. 
2 Idem, p. 111. 
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Antônio de Oliveira. Foi esse segundo preposto nomeado por Ana Pimentel quem distribuiu 

as terras. 

Quanto às terras próximas ao "Outeiro", conta-se que Brás Cubas adquiriu o local para a 

construção de um atracadouro: 

"A referida D. Ana Pimentel havia concedido a Brás Cubas, aos 25 de setembro de 1536, as terras de 

Geribatiba fronteiras a Enguaguaçu, porém muito distantes de S. Vicente, e querendo o dito Cubas 

evitar o incômodo de fazer viagens largas, quando lhe fôsse necessário ir à Vila, ideou levantar outra 

em sítio mais próximo à sua fazenda, e juntamente mais apto para o embarque e desembarque dos 

navios. Com êste projeto, comprou a um dos sobreditos sócios parte de seu quinhão, a qual parte ainda 

nesse tempo era mato virgem e compreendia o outeirinho de Santa Catarina; mandou roçá-lo e deu 

princípio à nova povoação, junto do mencionado outeirinho.3 

Portanto, este local que já fora ocupado pelos Góis e adquirido por Cubas passou a concentrar 

o primeiro ponto de atracação e desembarque de mercadorias na ilha e se constituir, quem 

sabe, no início do mercado imobiliário.  

Com isso, o local passa a ser a primeira referência comercial do povoado que se iniciava, 

lembrando que diversos engenhos e fazendas já se desenvolviam na região e a produção de 

açúcar passou a contar com um ponto de escoamento. 

O papel de Frei Gaspar da Madre de Deus na historicização da origem da Vila de Santos 

Na verdade foi Frei Gaspar da Madre de Deus quem interpretou inicialmente, através de suas 

pesquisas, que a povoação teve início no entorno do Outeiro. Esta interpretação foi 

consagrada pelos historiadores locais: Alberto de Souza, Francisco Martins dos Santos, 

Ernesto de Souza Campos e José da Costa e Silva Sobrinho4. Podemos desta maneira, atribuir 

essa concepção inicial ao Frei Gaspar. 

O religioso e historiador, nascido em Santos em 1715, foi na verdade quem buscou nos 

documentos antigos as referências para contar os primeiros tempos do início da povoação. No 

entanto, não foi categórico em afirmar: a localização do ponto inicial da Vila de Santos se deu 

"sobre" o Outeiro. Ocorre que, os historiadores que vieram a seguir, ao também interpretarem 

os estudos e pesquisas do Frei, adotaram a ideia de que existiu de fato esse ponto "original", 

que seria de certa forma a "célula mater" de Santos.  

                                                           
3 Idem, p. 113. 
4 No histórico dos professores da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Sociedade Visconde de São 

Leopoldo, esses são os historiadores citados, relacionados as questões do Outeiro de Santa Catarina, desde 1922. 

Ver p. 63 do Processo 24.317/85. Fonte: Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Figura 77 – Mapa da Vila de Santos datado de 1815, autoria de João da Costa Ferreira, indicando o Outeiro à 

esquerda no canto inferior. Nas proximidades aparece a Casa do Trem Bélico (apontado no mapa, mas não 

nominada na legenda) e ao centro, destaca-se o Conjunto do Carmo ao lado do ribeirão do Carmo. À direita e 

isolado pelo ribeirão de São Bento, aparece o Convento Franciscano do Valongo. Reproduzido da obra de 

REIS FILHO, 2001, pg.373.  

Este aspecto teve continuidade na história e não desapareceu, muito pelo contrário, foi 

posteriormente associado ao que restou da rocha, que ali permaneceu nas proximidades das 

Ruas Visconde de Rio Branco e da Constituição. Somou-se ao processo de construção 

histórica o "simbolismo" das construções que se sucederam no local. Primeiramente as duas 

capelas, uma no sopé, a outra no alto desse morro, a Casa do Trem Bélico de 1734 e 

posteriormente a casa de João Éboli, já nos fins de XIX. 

A "autenticação" dos fatos históricos se deu com Frei Gaspar, inclusive em relação à pessoa 

de Brás Cubas: 

"O primeiro homem, que povoou em a Villa de Santos, foi Pascoal Fernandes, e o senhor Braz Cubas, 

d'ahi se fez a Villa de Santos."5 

Em relação ao primeiro hospital, criado por Cubas, foi mais objetivo: 

                                                           
5 MADRE DE DEUS, p.114. 
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"O mesmo Brás Cubas, com esmolas e adjutórios dos confrades, edificou uma igreja com o título de 

Nossa Senhora da Misericórdia, e, junto a ela, um Hospital com o nome de Santos, à imitação de outro, 

que em Lisboa tinha o mesmo nome [...] daí por diante entraram a chamar-lhe Pôrto de Santos. [...] 

não há a menor dúvida que nele houve hospital antigamente, junto à igreja, que hoje é Matriz [...].6 

Daí a certeza dada por Frei Gaspar de que Brás Cubas foi o "fundador" da Vila de Santos, 

tendo inclusive sido enterrado na igreja Matriz: 

"S.ª de Braz Cubas Cavalheiro Fidalgo da Caza d'ELRey. Fundou e fez esta Villa sendo Capitam, e 

Caza da Mizericordia anno de 1543 descobrio ouro e metaes anno de 60 fez Fortaleza por mandado 

d'ElRey D. João III. Falleceo no anno de 1592 a."7 

Firmado na história por ser o criador do Hospital de Todos os Santos e ter fundado a Vila de 

Santos, entre 1545 a 1547, faltava apenas a oficialização do local em que esse ato "simbólico" 

teria ocorrido. E como se daria isso? 

No intuito de registrar definitivamente esses fatos, em 22 de outubro de 1902, a Câmara de 

Santos8 providenciou uma placa alusiva aos acontecimentos descritos por Frei Gaspar: 

 
Figura 78 - Placa comemorativa desenhada por Benedito Calixto, instalada na rocha do Outeiro de Santa 

Catarina,  indicando o local de início da Vila. Fonte: foto do autor. Agosto de 2016. 

Assim, a partir desse momento, em 1902, foi oficializado o ponto geográfico em que Brás 

Cubas teria lançou as bases do povoado, além de fundar o hospital que originou o nome da 

cidade. 

Sobre essa questão, LANNA se utiliza de uma citação de MARQUES: 

"Assim, após a iniciativa individual de Éboli, a Câmara Municipal e a comunidade santista decidem 

investir na conservação da memória da cidade [...] Mas este rememorar se dá no momento em que 

                                                           
6 Idem, p. 116. 
7 Idem, epitáfio de Brás Cubas, p. 114. 
8 ARAÚJO, 2008, p. 58-59. 
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inúmeros imóveis quinhentistas, seiscentistas e setecentistas são demolidos, [...] por toda a cidade 

velha [...] Esses elementos fazem parte de um único movimento que, a um tempo, destrói o passado 

material e constrói em seu lugar um passado simbólico, elaborado segundo os interesses das elites."9 

A casa de João Éboli 

Como então a casa do médico João Éboli foi introduzida nessa trajetória de historicização do 

Outeiro de Santa Catarina? 

João Éboli10 tinha o sobrenome de uma importante família de médicos radicados do Rio de 

Janeiro, dando origem inclusive ao renomado Instituto Carlos Éboli naquele Estado. Radicado 

em Santos em torno de 1880, o médico naturalizado brasileiro também foi empresário. Além 

de exercer a medicina, inclusive em situações descritas como beneméritas e humanitárias, 

também atuou no ramo de transporte público11, sistema bancário e em instituições importantes 

como a Sociedade Humanitária do Comércio e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. 

Além disso, foi vereador na Câmara de Santos, tendo renunciado ao cargo. 

Sua ligação com o outeiro surgiu a partir da construção de sua residência neogótica pelo 

engenheiro Frederico Gambara, por volta dos anos 1890, que foi edificada sobre os restos 

rochosos do outeiro histórico. Já nos anos 1910, Éboli foi obrigado a se desfazer do imóvel, 

em decorrência de dívidas contraídas em seus negócios. Na mesma década retornou ao Rio de 

Janeiro onde faleceu em 1923. A partir daí o imóvel deixou de ter a importância que obteve 

enquanto o médico o tinha como sua propriedade. Mas, diante de sua trajetória pessoal e sua 

contribuição no processo de construção simbólica do "marco" da cidade, certamente surgiram 

algumas indagações.  

"O destino de Éboli foi bem curioso, participou, ativamente, do processo histórico de modernização de 

Santos no final do século XIX e início do seguinte e preservou, para nós, os restos do Outeiro, marco 

da fundação de Santos."12 

Certamente Éboli foi um dos personagens mais importantes no processo de modernização de 

Santos em sua época, principalmente quanto à implantação dos primeiros serviços públicos de 

eletricidade e transporte, serviços que influenciaram o processo de transformação urbana. 

Mas, qual teria sido sua real intenção ao construir sua casa sobre o que restou do outeiro 

considerado histórico, ao mesmo tempo em que fomentava um tipo de progresso que 

enxergava na cidade antiga um empecilho aos seus interesses? 

                                                           
9 MARQUES apud LANNA, 1996, p. 93. 
10 Ver Biografia de João Éboli no Processo nº 24.317/85, p. 53. Arquivado do CONDEPHAAT. 
11 Em 1901 em sociedade com Matias Casemiro da Costa arremataram a concessão para exploração das linhas de 

bonde de tração animal e posteriormente criaram a Ferro Carril Santista. 
12 Idem, p. 60. 
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Na verdade a área mais antiga da cidade sofreu uma grande transformação. A expansão 

urbana desse período praticamente repetiu o que Frei Gaspar já havia descrito no século 

XVIII: ficou de costas para sua origem e se voltou para a orla santista, passando pelos bairros 

do Paquetá e Vila Nova. 

O certo mesmo é que quando o surto de progresso proporcionado pelo café entrou em crise 

em 1929, a região central perdeu parte de seus encantos, principalmente pela destruição do 

acervo arquitetônico e abandono do que restou. A região do Outeiro tornou-se uma das opções 

para trabalhadores do porto, principalmente avulsos, encontrarem moradia, nos cortiços.  

Assim, como os casarões da zona central, que acabaram virando cortiços e casas de cômodos, 

o velho Outeiro sobre o qual estava a casa acastelada de João Éboli, chegou aos anos 1980 na 

mesma condição de precariedade, com um agravante: o risco de sua demolição. 

Cronologia das Iniciativas de Preservação 

A situação de abandono do local já havia sido observada pelo Secretário de Cultural anterior, 

Sr. Walter Sampaio, durante visita à cidade. Nessa ocasião, em 14.03.80, Sampaio declarou 

ao jornal A Tribuna de Santos: "Brás Cubas, o fundador da Cidade, deve estar envergonhado 

com essa situação". Sobre essa situação o CONDEPHAAT decidiu remeter a questão da 

preservação ao âmbito da municipalidade.13 

Em 17 de março de 1983, o representante do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - 

IHGSP14, Sr. Mario Savelli enviou um ofício ao então Secretário de Cultura do Estado de São 

Paulo, Sr. Pacheco Chaves, contendo o pedido do Sr. Sérgio Freire Pinto, da Casa de Cultura 

do Litoral e também assessor cultural do gabinete do secretário de Cultura, para o 

tombamento do "Outeiro de Santa Catarina, marco da fundação da cidade de Santos", 

expondo os motivos para tanto também recomenda a demolição dos imóveis vizinhos e a 

construção de uma praça que seria denominada "Praça da Fundação". Essa recomendação 

baseava-se na proposta anteriormente feita pelo historiador santista Francisco Martins dos 

Santos durante uma palestra no Rotary, conforme mencionou Freire. 

                                                           
13 

Ofício-353/81. Documentação do Processo nº 21.227/1980 anexada ao processo nº 24317/85. Arquivo do 

CONDEPHAAT. 

14 ARAÚJO, 2008, p. 97. Ao contextualizar as bases teóricas iniciais da preservação em Santos, propõe 

relacioná-las às temáticas e aos projetos dos Institutos Históricos e Geográficos criados no Brasil, a partir de 

1839, particularmente do Instituto Histórico e Geográfico de Guarujá e Bertioga e do Instituto Histórico e 

Geográfico de Santos.  
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O assunto foi retomado no CONDEPHAAT através do Guichê nº 075/1983 conforme 

manifestação da equipe técnica: 

"As instruções preliminares para efeito de informação de guichê que deveriam ser levadas à efeito por 

este STCR, ou seja, levantamento métrico-arquitetônico e de estado de conservação da edificação 

(Castelo) e resenha histórica já haviam sido concluídos na época pela Sociedade Visconde de São 

Leopoldo. Decidiu-se então que, tão logo recebêssemos o trabalho, faríamos uma avaliação geral do 

mesmo para complementação futura caso houvesse necessidade. De posse do material e, cientes de seu 

conteúdo, concluímos que os mesmos que as informações alí contidas são mais que suficientes para 

abertura de processo de tombamento e posterior apreciação quanto a viabilidade de se proceder ou 

não ao tombamento." 
15 

Posteriormente o assunto foi remetido ao conselheiro relator arquiteto Carlos Lemos em 1984. 

A primeira providência de LEMOS foi solicitar a anexação dos volumes que continham as 

informações citadas pela equipe de arquitetos. 

O levantamento realizado nos anos 1980, pela UNISANTOS nos dá um panorama geográfico, 

histórico, arquitetônico e jurídico bastante abrangente sobre a situação do Outeiro e da antiga 

moradia de João Éboli. 

Os estudos da UNISANTOS, que embasaram o pedido de tombamento do Outeiro de Santa 

Catarina estavam no contexto de diversas ações que os pesquisadores realizaram nesse 

período, tais como a elaboração de abaixo-assinados para tombamentos, seminários e cursos 

na área de história, conforme tratamos no Capítulo 2.  

Mesmo com o embasamento das pesquisas da UNISANTOS, Carlos Lemos afirmou que o 

objeto do pedido só tinha valor cultural no âmbito local. Assim, por não existir naquele 

momento uma política de tombamento no CONDEPHAAT: "Como é sabido, ainda não temos 

definidos uma política de tombamento e, assim, não sabemos se esse nível de interesse está a 

justificar um tombamento por parte deste CONDEPHAAT."16 

Segundo LEMOS, não seria possível emitir um juízo de valor sobre esse nível de interesse 

para uma ação do Órgão Estadual. Sobre a possibilidade de tombamento foi bastante taxativo, 

pois, em sua opinião isso representou o descaso da Câmara com um local histórico que não 

mais existia: por que tombar apenas as pedras que restaram? 

Mas, obviamente o local ainda estava lá, visível, mas, LEMOS desconsiderou que ainda 

restava uma parte das rochas do antigo Outeiro, uma pequena parte sim, mas ainda havia a 

referência, agora acrescida pela casa de Éboli. 

                                                           
15Assinam esta informação técnica os arquitetos: Aldo P. de Carvalho, Victor Hugo Mori e Vitor Campos. O 

Guichê 075/83 também foi anexado ao Processo nº 24.317/85. Arquivo do CONDEPHAAT.  
16 Processo nº 24.317/85, p.22-23. Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Para LEMOS, restavam sim, em suas palavras: "um simulacro eclético de castelo medieval" 

de João Éboli construído no último quartel do século XIX. Questiona ainda se haveria sentido 

tombar rochas que na verdade não representariam uma primeira ocupação, que na visão dos 

historiadores tradicionalmente seria representada por uma praça, um pelourinho e uma igreja. 

Destaca que, na imagem produzida em 1826 por BURCHELL, percebe-se a segunda capela 

em local periférico à cidade envolta por mato. 

 
Figura 79 - O Outeiro com a capela de Santa Catarina em desenho de William John Burchell, Santos (1826). 

Reproduzido da obra de TOLEDO, 1999, p. 48-61. 

Concluiu com a seguinte definição: "O sítio daquilo que não mais existe é só de interesse 

local. É uma curiosidade. É nosso pensamento."17 

Desta maneira, Lemos não considerou o local como de interesse histórico, muito embora 

outros historiadores18 afirmassem o contrário. E foi com base neste parecer de LEMOS que o 

CONDEPHAAT deliberou pelo não tombamento do Outeiro de Santa Catarina, conforme Ata 

de 3 de setembro de 1984.19  

                                                           
17 Idem, p. 23. 
18 Conforme estudos realizados pelas pesquisadoras: Clotilde Paul, Eliete Pythagoras Brito Maximino, Maria 

Apparecida Franco Pereira, Wilma Therezinha Fernandes de Andrade e Yza Fava de Oliveira da UNISANTOS. 

Arquivo do CONDEPHAAT, Processo nº 24.317/85. 
19 Ata nº 617, p.24. 
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No entanto, essa decisão viria a ser reformulada. Após as comunicações oficiais de praxe, 

coube à Sociedade Visconde de São Leopoldo (S.V.S.L.), mantenedora da UNISANTOS, 

contestar essa decisão do CONDEPHAAT. Para tanto, em maio de 1985, durante um 

seminário20 sobre Revitalização Urbana realizado na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, 

foi entregue em "mãos" o pedido de reabertura do processo de tombamento ao então 

presidente Sr. Modesto Souza Barros Carvalhosa. Este pedido foi acompanhado por um 

extenso abaixo assinado21 - algo feito com muita frequência na época pelos professores do 

curso de história - apresentando como razões o "valor histórico, arquitetônico, cultural para a 

Baixada Santista e para a História de São Paulo". Essa documentação entregue no seminário 

foi complementada em novembro do mesmo ano. 

Neste momento dos anos 1980 é nítida a luta que os setores educacionais, principalmente da 

área de história, travam na cidade para tentar frear a destruição do patrimônio e tentar semear 

na sociedade um início de consciência. Mesmo que isso implicasse em aliar-se à visão 

tradicionalmente difundida pelo IHGSP. Para comprovar essa tese, o assunto no 

CONDEPHAAT foi remetido ao então conselheiro Sr. Mário Savelli do IHGSP. Lembrando 

que este mesmo conselheiro já havia encaminhado anteriormente o primeiro pedido do 

Instituto Histórico e Geográfico do Guarujá e Bertioga, que foi arquivado com base no 

parecer de LEMOS. 

O parecer de SAVELLI foi ao encontro da solicitação encaminhada pelo Instituto Geográfico 

e pela UNISANTOS. No parecer, SAVELLI concluiu: 

"Quando consideramos essas dimensões históricas de Santos no panorama do desenvolvimento 

brasileiro, e quando aferimos sua significação nacional compreende-se, de pronto, que o evocar o ato 

essencial de sua fundação em local exatamente definido (o que não é comum) transcende do âmbito 

local, envolvendo o interesse cultural e cívico do Estado, que deve, pois, oferecer contribuição efetiva à 

iniciativa evocadora, que poderá conduzir à criação de um pequeno museu relacionado com a 

fundação da cidade no próprio local da heroica nascença."22 

Portanto, SAVELLI constrói esse amálgama que explicita e realça a importância histórica de 

Santos na formação da nação e destaca o fato incomum da indicação de um "local" exato. 

Situação que nem mesmo Frei Gaspar enfatizara em suas pesquisas. 

Mas o certo mesmo é que o CONDEPHAAT concordou com essa definição de SAVELLI, 

estabelecendo em 9 de abril de 1986 que: 

                                                           
20 É importante relacionar este Seminário aos demais eventos ocorridos nos anos 1980 e que foram organizados 

pela FAFIS e FFCL da UNISANTOS, conforme tratamos no Capítulo 2. 
21 Processo nº 24.317/85, p.27-44. Arquivo do CONDEPHAAT. 
22 Idem, p. 49-51. 
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"Fica tombado como bem cultural de interesse histórico o sítio remanescente do Outeiro de Santa 

Catarina, local de fundação da cidade de Santos, localizado à rua Visconde do Rio Branco, 48, 

incluindo-se no tombamento a residência do Dr. João Éboli, construída no final do século passado 

sobre os restos do desmonte da elevação então existente."23 

A Resolução deixa evidente pelo menos um dos aspectos que LEMOS tinha ressaltado em seu 

parecer sobre algo que não mais existia: "restos do desmonte da elevação então existente". 

Outro aspecto que poderia ter sido ressaltado na Resolução é a justificativa do tombamento da 

residência face ao papel do médico João Éboli em Santos: o fato de ter adotado a cidade para 

clinicar de maneira benemérita na Santa Casa de Misericórdia e representar uma comunidade 

importante na formação cultural da cidade, a italiana. Além disso, foi um empresário de 

destaque, que participou efetivamente do desenvolvimento da cidade e também da centenária 

Sociedade Humanitária do Comércio. Algo não levado em conta, pelos menos aparentemente, 

por não constar na Resolução e nem no parecer de SAVELLI. A impressão que se tem é que a 

residência como parte material de uma edificação construída sobre a rocha é que ganhou certa 

projeção. 

SAVELLI também nos dá pistas sobre o destino que o local teria. Em seu parecer aponta ser 

"imprescindível" a desapropriação (por parte da Prefeitura Municipal) e demolição dos 

imóveis do entorno para a construção de uma praça, conforme antiga proposta do historiador 

Francisco Martins dos Santos, visando constituir-se em local de "culto cívico."24 

Uma equipe composta de professores da UNISANTOS realizou relatório complementado por 

um amplo e profundo estudo do Outeiro de Santa Catarina, abrangendo os aspectos 

arquitetônicos, históricos, geográficos e jurídicos. Também as pesquisas iconográficas nos 

dão um panorama das condições em que o local se encontrava no início dos anos 1980.  

                                                           
23 Resolução de Tombamento, p. 72, Processo nº 24.317/85. Arquivo do CONDEPHAAT. 
24 A proposta de construção da "Praça da Fundação" foi lançada, segundo consta na pesquisa da UNISANTOS, 

por Francisco Martins dos Santos em 1938. Outros historiadores também se reportaram ao tema da preservação 

do Outeiro de Santa Catarina em suas obras: Alberto de Souza, "Os Andradas" (1922); Ernesto de Souza 

Campos, "Santa Casa de Misericórdia de Santos Primeiro Hospital Fundado no Brasil" (1943); José da Costa e 

Silva Sobrinho, "Santos Noutros Tempos", (1953), ver fl. 06 do Processo nº 24317/1985 do CONDEPHAAT. 
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Figura 80- imagem da antiga casa de João Éboli no início dos anos 1980. Nota-se que no entorno ainda existem 

habitações, principalmente na Rua da Constituição. Fonte: Processo nº 24.317/1985. Arquivo do 

CONDEPHAAT. 

 
Figura 81 - Detalhe da fachada lateral, acesso ao último pavimento. É possível notar que o imóvel que foi a casa 

de João Éboli encontrava-se nos anos 1980 em péssimo estado de conservação, quase sem reboco nas paredes e 

perda dos ornatos. Fonte: Processo nº 24.317/85. Fonte: Arquivo do CONDEPHAAT. 
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A situação de degradação do imóvel também foi relatada nos documentos elaborados pelos 

professores da UNISANTOS, que retratam com bastante minúcia a situação de abandono a 

que foi relegado o local tido como o "marco zero" de Santos. 

Levantamos nesse Relatório as informações que serão mais úteis para o entendimento do 

artefato que foi objeto de restauração. 

Sobre a intenção do autor do projeto: 

"O edifício construído sobre as rochas, nos dá ao mesmo um "status", pois sua própria forma 

"acastelada", com suas torres, ameias e seteiras lhe dão um cunho todo especial, inclusive com seu 

mirante a cavaleiro sobre a rocha mais elevada. O conjunto lembra um castelo da idade média, efeito 

que, certamente, o próprio arquiteto projetista quis dar."25 

Portanto, identifica-se na intenção dos autores do Relatório da UNISANTOS associar esta 

construção, do período eclético, à ideia de uma "fortaleza" construída sobre rochas em 

semelhança aos castelos da idade média. 

Ainda sobre a construção existente, o Relatório descreve a casa de Éboli com um único 

pavimento com planta em forma de um polígono irregular coberto com telhas tipo marselha; 

sob esse pavimento encontra-se um compartimento simulando, segundo os autores do 

documento, um calabouço (porão da casa) no pavimento inferior. O acesso ao imóvel se dava 

através de uma escadaria lateral que chega ao terraço no alto. A tipologia da casa apresenta 

um corredor central que organiza a disposição dos ambientes: sala, quarto, cozinha e 

banheiro, sendo que no final do corredor existia uma área que ruiu, conforme registro.  

                                                           
25 Idem, p. 40, Relatório da UNISANTOS. 
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Figura 82 - O levantamento métrico arquitetônico permite observar que o imóvel ainda conservava as alvenarias 

originais, apesar do mau estado geral descrito no relatório dos professores da UNISANTOS. Fonte: processo nº 

24.317/85, Arquivo do CONDEPHAAT. 

Em que pese o mau estado de conservação, o imóvel naquela época, de acordo com o 

Relatório, ainda conservava algumas janelas originais em pinho de riga com seus veios 

típicos. Essas janelas possuíam bandeiras com venezianas em arcos em forma de ogivas, 

assemelhando-se às construções do estilo gótico. Internamente, também em mau estado, era o 

piso em tabuado de madeira, assim como o forro descrito como um tabuado liso, macho e 

fêmea adotado na maioria dos cômodos, exceto na sala em que possuía um forro tipo caixão 

ou artesoado. 

O sistema construtivo era constituído de alvenarias de tijolos de barro, sendo utilizada técnica 

mista de pedra e tijolo nas paredes do embasamento. Também foi identificada a existência de 

abobadilhas que serviriam para suportar o peso do terraço externo (no final da escadaria de 
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acesso ao imóvel). O Relatório também identificou que foram realizadas algumas alterações 

internas promovidas pelos antigos proprietários, lembrando que além do médico Dr. Éboli o 

imóvel pertenceu a Artur Harutin, Irene Ribeiro e por último à Imobiliária Itararé.26 

Sobre o estado de conservação em que se encontrava o imóvel naquele momento, descreveu-

se que as fundações, feitas sobre as rochas, estavam conservadas. Porém, a situação das 

alvenarias estavam descritas como em estado "periclitante", assim como a condição das 

argamassas de assentamento e as que revestiam suas superfícies internas e externas, sob 

intensa a ação das intempéries. 

Outra condição apontada como preocupante era em relação às abobadilhas que sustentam o 

terraço. O Relatório apontava o risco que essas abóbadas corriam diante dos deslocamentos e 

da corrosão dos elementos metálicos que as compunham. Havia também a corrosão de outros 

elementos metálicos tais como as grades e guarda-corpos. 

Na parte interna da casa, a situação era a seguinte: 

"Os pisos, muito mal conservados, já ruíram em alguns cômodos. As divisórias internas, se não 

destruídas pela utilização indevida dos ambientes que delimitavam, destroem-se paulatinamente por 

falta de cuidados e efeito das intempéries [...]."27 

Essa situação era agravada pelo fato de que parte do telhado já havia ruído e cerca de 70% do 

madeiramento estava comprometido. A situação descrita era desoladora e mesmo com a falta 

de iluminação e da precária condição sanitária algumas famílias ocupavam o local: 

"A imprensa tem denunciado o estado da casa que, depois de transformada de longa data, em casa de 

cômodos, foi durante anos abrigo de paupérrima família que, absolutamente nada pode fazer para 

impedir seu processo de decadência física [...] habitada hoje por um senhor, nas mesmas condições, 

receia-se que possa vir desabar a qualquer momento, levando, para o chão, um importante registro da 

história de Santos."28 

O Relatório foi concluído indicando a "premência de consolidação, recuperação e 

consequente restauração" do imóvel. 

Ainda nos anos 1980, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional SPHAN, ao 

concluir o estudo de tombamento solicitado pela Câmara de Santos deliberou pelo 

arquivamento do pedido, sugerindo o envio de ofício à Câmara de Vereadores de Santos, para 

que o assunto fosse tratado conjuntamente entre as Secretarias de Planejamento e Cultura da 

Prefeitura de Santos, o CONDEPHAAT e a 9ª Diretoria Regional da SPHAN. 

                                                           
26 Idem, p. 62. Ver a situação jurídica do imóvel nos anos 1980. 
27 Idem, p.p 69-70. 
28 Idem, p. 72. 
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Muito provavelmente, esse encaminhamento deu origem à cooperação técnica entre a 

Prefeitura de Santos e a SPHAN nessa época. Apesar de não encontrarmos tal documento, é 

plausível esse entendimento em razão desse Termo de Cooperação ter sido citado 

posteriormente em relatório técnico de autoria do arquiteto Victor Hugo Mori, da SPHAN. 

A restauração da residência João Éboli no Outeiro de Santa Catarina 

Nos anos 1990, na administração da então prefeita Telma de Souza, a prefeitura tomou a 

iniciativa de restaurar o Outeiro de Santa Catarina dando-lhe uma destinação e uso compatível 

com a preservação da memória de Santos: a implantação do Centro da Memória Santista.29  

 
Figura 83 - Publicação da PMS sobre a criação do Centro da Memória Santista. Fonte: Arquivo do 

CONDEPASA. 

Através de um Termo de Cooperação Técnica entre a SPHAN e a PMS foi montada uma 

equipe com técnicos das duas esferas para a elaboração dos estudos arquitetônicos além da 

implantação de uma política de preservação para o município, conforme demonstramos no 

Capítulo 2. Coube então aos arquitetos Victor Hugo Mori, da SPHAN e Bechara Abdalla 

Pestana Neves da PMS o desenvolvimento da proposta, além da coordenação dos trabalhos de 

                                                           
29 O Centro de Memória de Santos foi criado para difundir a história de Santos, através de sua documentação 

escrita e iconográfica, o que tomou uma dimensão extraordinária em termos culturais no contexto da época. 

Lembrando que  as propostas de uso da casa de Éboli sempre estiveram voltadas a criação de um museu para 

rememorar a história de Santos, algo com um significado muito específico. A implantação de um Centro de 

Memória criaria novas possibilidades em relação ao desenvolvimento de pesquisas. A partir do processamento 

da documentação iconográfica e escrita, a difusão da memória da cidade se ampliaria em uma escala muito mais 

abrangente, fato que acabou ocorrendo, inclusive com a transformação do Centro em uma Fundação, a FAMS. 
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restauração do Outeiro de Santa Catarina. Uma vez que não encontramos nos arquivos da 

PMS os desenhos da época, o resgate da proposta ou, pelos menos dos estudos iniciais, foi 

possível em virtude do arquiteto Victor Hugo do IPHAN ter disponibilizado os arquivos 

digitais, contendo as plantas do levantamento e o memorial descritivo preliminar, além do 

projeto conforme executado. 

A proposta contida no relatório de vistoria realizada em novembro de 1990 foi motivada 

principalmente pela aceleração da degradação do local, apontando inclusive a necessidade de 

serviços emergenciais de consolidação, face a precariedade física do imóvel e risco de perda 

"irremediável", naquele início dos anos 1990. Lembrando que, no início dos anos 1980, o 

relatório dos professores da UNISANTOS já havia descrito esse quadro preocupante sobre as 

condições físicas do local. 

Quanto ao partido de restauro que nortearia a intervenção, encontramos de maneira objetiva a 

intenção de se aplicar a metodologia do restauro científico italiano, conforme expôs MORI: 

"Quando a articulação das partes remanescentes de um edifício configurar sua forma e espacialidade, 

ainda estamos falando de arquitetura e restauração; o seu oposto, ou seja a ilegibilidade da 

espacialidade e forma configura-se a ruína, e mesmo diante de documentação suficiente, não mais se 

define como arquitetura e o restauro científico é inaplicável. A REINTEGRAÇÃO neste caso 

caracteriza-se como réplica, cópia, farsa documental, atuando como objeto didático ou pitoresco, como 

as cidades cenários de Hollywood ou castelo medieval ou Disneyworld, mas nunca como bem 

cultural."30 

Essa posição de MORI revela a necessidade de obras emergenciais, principalmente para que 

se evitasse a total ruína da casa e que com isso pudesse provocar uma "reintegração", 

criando-se um falso histórico em relação ao bem tombado. Assim, ao mesmo tempo em se deu 

essa avaliação, também se fez uma análise criteriosa em relação ao sistema construtivo 

proveniente do final do século XIX.  

O sistema construtivo original da casa descrito pelo arquiteto era tido como sólido, decorrente 

da adoção de técnicas construtivas introduzidas por "CAPOMASTRI" italianos. Nesse sistema 

eram utilizadas alvenarias de tijolos e arcos estruturais, conforme desenhos explicativos de 

MORI. O conjunto descrito apresenta amarração estrutural solidarizada e fortalecida pela 

amarração das paredes internas com as paredes externas da antiga residência. No entanto, já 

apresentava um nível de desgaste muito grande, provavelmente pela demolição de algumas 

paredes internas, o que colocava em risco o conjunto, conforme apontado em relação às 

paredes ao leste, onde o torreão já estava arruinado. Além disso, a incrustação de vegetação 

                                                           
30 Relatório Técnico , p. 1. Arquivo pessoal do arquiteto Victor Hugo Mori. 
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nas paredes ocasionava fissuras e umidade, ocorrências que agravavam a situação. Os 

diversos "croquís" explicam graficamente a situação antes da restauração. 

 
Figura 84 - Desenho de autoria de Victor H. Mori, mostrando as alvenarias demolidas e o torreão a leste já 

arruinado. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 

 

  

Figura 85 - Desenho de autoria de Victor H. Mori, detalhe da recuperação da abóbada do piso de acesso ao 

mirante e à Casa Éboli. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori 
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Figura 86 - Desenho de autoria de Victor H. Mori, mostrando a movimentação da tesoura de sustentação da 

cobertura de telha de barro francesa. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 

 
Figura 87 - Desenho de autoria de Victor H. Mori, fachada sul, mostrando a ruína do torreão à direita ( lado 

leste voltado para a Rua da Constituição). Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 

As obras de consolidação muito provavelmente seguiram a sequência esquemática indicada 

abaixo: 
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Figura 88- Desenho de autoria de Victor H. Mori, indicando a sequência que deveria ser seguida para os 

serviços de consolidação da futura sede do Centro da Memória Santista. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 

O projeto elaborado pela equipe técnica partiu das obras de limpeza e consolidação do 

conjunto, considerando-se a recuperação integral do telhado, reintegração do antigo torreão 

leste, recuperação das esquadrias de madeira, portas e janelas, revestimentos internos e 

externos, além de pintura. Para adaptação do novo layout proposto para o Centro da Memória, 

retomaram-se as antigas subdivisões internas, algumas suprimidas anteriormente, conforme 

levantamento. O Programa proposto era modesto, tendo em vista que as dimensões do imóvel 

original não comportariam uma grande estrutura para o Centro. Mas, para atender 

minimamente ao uso proposto foi necessário incorporar ao projeto o imóvel vizinho de frente 

situado na Rua Visconde do Rio Branco, ao lado da escadaria de acesso à Casa Éboli. 

Lembrando que nas intenções registradas anteriormente, sobre a construção de uma praça, a 

proposta era demolir todos os imóveis vizinhos, ideia corroborada no Relatório da 

UNISANTOS: 

"Os restos do Outeiro e a casa de João Éboli edificada sobre os mesmos estão situados praticamente 

na esquina da rua Visconde do Rio Branco com a rua da Constituição, em pleno Centro comercial da 

cidade. Os imóveis lindeiros à sua esquerda, bem como os demais que o circundam à direita e por trás, 

já foram declarados de utilidade pública, sendo que vários já foram desapropriados e demolidos pela 

Prefeitura Municipal de Santos para, no futuro, darem lugar a uma praça prevista no Plano Regulador 

da Cidade. O entorno do Outeiro caracteriza-se pela existência de um casario antigo e em visível 

processo de deteriorização física e de uso, sendo que a maioria das casas se destinam ao comércio 

prestador de serviços."31   

                                                           
31 Relatório da UNISANTOS, p.67 do Processo nº 24317/1985. Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Figura 89 - Planta anexada ao Processo nº 24317/1985 onde podemos observar a área destinada ao Jardim 

Público (Praça) e os imóveis vizinhos ao Outeiro de Santa Catarina a serem desapropriados pela Prefeitura. 

Arquivo do CONDEPHAAT. 

Interessante observar que esta ideia de "limpeza" do entorno do Outeiro de Santa Catarina 

confrontava-se com o Artigo 1º da Carta de Veneza: 

"A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio 

urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de 

um acontecimento histórico. Entende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, 

que tenham adquirido, com o tempo, um significado cultural."32  

Mas, essa ideia segue os preceitos da Carta de Atenas dos CIAM de 1933 no seguinte aspecto: 

“A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge também as obras dos homens. É necessário saber 

reconhecer e discriminar nos testemunhos do passado aquelas que ainda estão bem vivas. Nem tudo 

que é passado tem, por definição, direito a perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser 

respeitado. Se os interesses da cidade são lesados pela persistência de determinadas presenças 

insignes, majestosas, de uma era já encerrada, será procurada a solução capaz de conciliar dois 

pontos de vista opostos [...]. É possível que, em certos casos a demolição de casas insalubres e de 

cortiços ao redor de algum monumento de valor histórico destrua uma ambiência secular. É uma coisa 

lamentável, mas inevitável. Aproveitar-se-á a situação para introduzir superfícies verdes.”33 

                                                           
32 http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf. Fonte: IPHAN. 

Acessado em 30.12.16, às 11:20hs. 
33 Carta de Atenas, p. 26-27. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf 
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Essa concepção contrária aos princípios do documento internacional é que acabou 

prevalecendo pelo menos parcialmente, no projeto de restauro, na medida em que parte do 

casario foi considerada no programa de uso do futuro "Centro de Memória". 

Na proposta conjunta da antiga SPHAN e PMS estabeleceu-se o aproveitamento de pelo 

menos o imóvel vizinho de frente situado na Rua Visconde do Rio Branco, de características 

ecléticas que acabou sendo incorporado ao projeto. 

No programa do Centro de Memória implementado estavam previstas áreas administrativas, 

sanitários, arquivo fotográfico, atendimento ao público, além de um mini auditório no 

pavimento térreo do imóvel incorporado ao projeto. 

Em um primeiro momento, conforme registrada no Relatório Técnico I, pensava-se em: "As 

normas internacionais proíbem o restauro de ruínas, admitindo-se apenas a anastilose; daí a 

necessidade das obras emergenciais de consolidação das partes remanescentes, visando deter 

o processo e manter o edifício restaurável." 34 

Portanto, até esse momento os técnicos seguiram os limites previstos em obras de 

consolidação, no entanto, não fica claro se as técnicas construtivas tradicionais foram 

suficientes para a execução dessa consolidação. Ou se houve a necessidade de se empregar 

técnicas mais avançadas com o uso de concreto armado ou aço por exemplo. 

As obras executadas compreenderam a restauração dos elementos arquitetônicos internos e 

externos. A reconstituição volumétrica concentrou-se no torreão leste que tinha ruído 

anteriormente. Este ponto é o que apresenta contradição em relação aos documentos 

internacionais: "Os elementos destinados a substituir as partes faltantes  devem integrar-se 

harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais a fim de que a 

restauração não falsifique o documento de arte e de história."35 

Isso fica evidente quando observamos o detalhe apresentado no desenho de MORI e que 

indicou que haveria uma complementação do torreão, conforme desenho da Fachada sul. Esta 

complementação, aparentemente se assemelha ao existente anteriormente e denota a 

preocupação com a retomada da volumetria do conjunto, sem distinção das partes originais 

como prevê a referida Carta Patrimonial: "[...] no plano das reconstituições conjeturais, todo 

                                                           
34 Relatório Técnico da SPHAN, datado de 18.11.1990. Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto Victor Hugo Mori. 
35 Carta de Veneza, Artigo 12º. Fonte: IPHAN. Acessado em 30.12.16, às 12:50hs. 
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trabalho complementar reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas 

destacar-se-á da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo."36 

Da mesma maneira isto também pode ser aplicado às áreas internas. Houve a necessidade de 

recuperar alguns trechos de alvenarias internas, todos os revestimentos internos e externos, 

pintura, pisos e forros em madeira, além das esquadrias que sobraram e execução de novas, 

conforme levantamento realizado. Os telhados também foram remontados conforme padrão 

original dos panos em telha tipo francesa. 

 
Figura 90 - Desenho contendo o layout das instalações do Centro da Memória Santista. Arquivo pessoal de 

Victor Hugo Mori. 

                                                           
36 Carta de Veneza, Artigo 12º. Fonte: IPHAN. Acessado em 30.12.16, às 13:00hs. 
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Figura 91 - Fonte: O desenho registra as alvenarias originais e os trechos onde havia a necessidade de 

reconstituição. A antiga área no final do corredor também foi recuperada. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 

 
Figura 92 - O desenho mostra os trechos de platibanda a ser recuperado, inclusive onde originalmente eram as 

ameias. Também podemos observar os detalhes das esquadrias de madeira e gradis que foram reconstituídos. 

Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 



210 

 

 

 
Figura 93 - Os desenhos das fachadas mostram o antes e o depois. Nota-se através dos registros a extensão da 

intervenção a partir da situação encontrada, onde praticamente não mais existiam os revestimentos das paredes 

da antiga residência de Éboli. Também o imóvel de frente para a Rua Visconde de São Leopoldo estava com 

trechos do pavimento térreo com vãos descaracterizados e foram retomadas as aberturas originais. O acesso pela 

escadaria lateral foi recuperado e criado um acesso interno pelo térreo. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 
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Figura 94 - O desenho do corte longitudinal em relação a Rua Visconde do Rio Branco à direita nos mostra a 

estrutura da cobertura, os detalhes das platibandas, as novas lajes de piso e forro. Observar a passagem (em 

vidro) coberta de ligação como o imóvel incorporado. Arquivo pessoal de Victor Hugo Mori. 

Em 1993, o Centro da Memória Santista ligado à Secretaria Municipal de Cultura passa a ser 

gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com uma destinação incerta, rebatizado 

como "Centro de Memória Cultural". Em 1994, torna a mudar sua condição ao ser vinculado à 

Secretaria de Administração, denominando-se Centro de Memória e Arquivo. Essa condição 

de "arquivo de processos" da administração denota certa oscilação em relação a sua 

destinação e diminuição do papel a ser desempenhado para "preservar" a memória da cidade. 

Ou seja, na condição colocada, preservar qual memória, da burocracia?  

Essa dúvida surge na medida em que, ao se direcionar o Centro para cuidar somente dos 

processos administrativos gerados pelos tramites da PMS, inevitavelmente acabaria 

reforçando a ideia de ser apenas um "arquivo" de processos, situação que limitaria as 

potencialidades do Centro. Felizmente, essa concepção acabou não se concretizando, pois, 

ainda na gestão do prefeito David Capistrano Filho (1993-1996), o Centro de Memória 

Santista passa a ter o papel definitivo de cuidar e difundir a memória da cidade. Através da 

Lei nº 196 de 15 de dezembro de 1995, o Centro de Memória foi transformado em Fundação 
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Arquivo e Memória de Santos - FAMS37, com diretoria própria e um conselho gestor. 

Ampliou seus horizontes de atuação, passando a prestar serviços como Educação e Difusão, 

compreendendo a realização de exposições, seminários e palestras. Entre suas funções estava 

prevista a conservação iconográfica e restauro de documentos, além da memória oral. Nessa 

condição de prestadora de serviços, a FAMS foi obrigada a expandir território e a partir dos 

anos 2010, passa a ocupar outros prédios no centro de Santos. Estas novas unidades abrigam o 

Arquivo Geral, Intermediário e Permanente, este último responsável pelo acervo iconográfico 

e cartográfico. No Outeiro permaneceu a parte administrativa, posteriormente transferida para 

um imóvel na Rua Amador Bueno, deixando o local novamente abandonado. 

Após a restauração do Outeiro nos anos 1990, outras intervenções foram realizadas em seu 

entorno. A primeira delas foi o início da construção de um conjunto habitacional da COHAB-

ST, ainda na administração Capistrano. Esse projeto, em estrutura metálica, foi uma tentativa 

de aproveitar os imóveis deteriorados que faziam frente para a Rua da Constituição, 

verticalizando os fundos dos lotes, através de um pequeno edifício para a população de baixa 

renda moradora no centro. Esse projeto provocou muita polêmica com o Ministério Público, 

em razão de suas fundações interferirem com as rochas remanescentes do Outeiro. Esta 

intervenção não seguiu adiante e decorridos alguns anos sua estrutura foi desmontada pela 

administração de Beto Mansur, que em seu lugar propôs a retomada da antiga ideia lançada 

em 1938 por Francisco Martins dos Santos: a Praça da Fundação38. Apesar de não receber este 

nome, foi implantada uma praça no entorno do Outeiro, porém cercada por grades. 

Essa intervenção serviu para criar um cenário artificial no local. A intenção foi de valorizar o 

Outeiro de Santa Catarina através de uma intervenção de caráter "higienista". Ou seja, 

promover uma limpeza através da demolição parcial das antigas moradias adjacentes, de 

modo a permitir a supremacia visual do "castelo", valorizando a ideia do culto ao local da 

fundação da Vila de Santos e do monumento isolado. Por diversas razões, inclusive por essa 

praça não incorporar nenhum equipamento que estimulasse sua frequência, acabou 

subutilizada e deserta. Também contribui para essa situação de abandono o fato de que não há 

moradores nas imediações. Como citado anteriormente, o projeto da COHAB pretendia mudar 

                                                           
37 Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS. Disponível em www.fundasantos.org.br. Acessado em 

30.08.16, às 16:15 hs. 
38 As referências sobre essa ideia concebida por MARTINS encontram-se nas p.06 e p.62 do Processo nº 

24.317/85. Inclusive sobre o fato do historiador Francisco Martins dos Santos ter orientado a pintura do quadro 

de Almeida de Carvalho que retratou o remanescente do Outeiro de Santa Catarina com a casa de João Éboli. 
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a situação através da construção de um pequeno conjunto habitacional no entorno do Outeiro, 

ideia que foi abandonada.  

 
Figura 95 - Reurbanização da área do antigo Outeiro de Santa Catarina: a ideia da "Praça da Fundação" é 

retomada, imagem dos anos 90. Projeto elaborado pelos arquitetos da PRODESAN. Fonte: novomilenio, acesso 

em 10.08.15. 

 
Figura 96 - Imagem da praça: intervenção realizada nos anos 1990 onde permaneceram as antigas fachadas das 

residências da Rua da Constituição. A intenção do projeto foi nitidamente criar um cenário artificial de caráter 

higienista, sem uso definido para os frequentadores do centro. Ao fundo no alto das rochas a antiga casa de João 

Éboli, atual FAMS. Foto do autor em 2015. 
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Figura 97 - Vista da face sul e leste. Nota-se à direita o torreão recomposto (não apresenta a mesma 

ornamentação em relação ao original do lado esquerdo). Pela imagem é possível se observar a murada da área de 

serviço que também foi recomposta na restauração. Foto do autor em 2015. 

 
Figura 98 - Conjunto do Outeiro: a antiga casa de João Éboli sobre as rochas remanescentes e o imóvel 

incorporado ao projeto de restauração, de frente para a Rua Visconde do Rio Branco. Nota-se à direita as 

escadarias de acesso que foram restauradas. Foto do autor em 2015. 
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Considerações Finais 

O antigo Centro da Memória Santista ampliou suas atividades de pesquisa documentais e 

iconográficas e tornou-se Fundação de Arquivo e Memória de Santos. Essa instituição ocupa 

um lugar de destaque em relação à guarda e conservação de documentação histórica, 

tornando-se uma referência em relação à pesquisa sobre a memória escrita e iconográfica de 

Santos. Sua instalação, inicialmente modesta e restrita à casa de João Éboli mudou-se para 

instalações maiores, visando atender a crescente demanda de munícipes, pesquisadores, 

instituições de ensino e empresas. Com essa expansão o antigo Outeiro voltou a sofrer certo 

esquecimento e abandono, pedindo atualmente por uma revitalização. 

Sua preservação na época atendeu ao clamor de setores da sociedade que buscavam, através 

da valorização da história e de certos personagens, a afirmação de valores afetivos vinculados 

ao local que inicialmente abrigou os primeiros moradores de Santos. Podemos, com isso, 

considerar que esses valores foram atribuídos e se formaram a partir da interpretação das 

pesquisas de um ilustre filho da terra: Frei Gaspar da Madre de Deus. Ao mesmo tempo, 

também podemos identificar nesta iniciativa o impulso inicial para a construção de um 

determinado tipo de pensamento sobre a preservação em Santos. Construção esta, simbolizada 

pela colocação da placa comemorativa no outeiro, vinculada à história oficial dos Institutos 

Históricos e Geográficos. 

Naquele momento, do final do século XIX e início do XX, a cidade experimentava uma 

intensa expansão urbana fruto do progresso avassalador. Ao mesmo tempo, evidenciava a 

necessidade de se preservar ao menos determinados logradouros tidos como "históricos". 

Na verdade, nosso entendimento é que o Outeiro de Santa Catarina foi entregue às novas 

gerações como um "testemunho" que simboliza uma contradição: ao mesmo tempo em que a 

cidade incorporava com muito entusiasmo o progresso e as modificações urbanas inerentes, 

pouco se fez - na medida do seu arruinamento - para preservar um logradouro insistentemente 

apontado pelos historiadores como símbolo da origem de Santos.  

Somente a partir dos anos 1990 é que foram efetivadas iniciativas para a recuperação do local. 

A partir da implantação do Centro de Memória Santista é que o local, concretamente, tornou-

se o "marco" inicial da antiga Vila, e ao mesmo tempo incorporou a função de difusão da 

memória iconográfica e documental da cidade. Ou seja, legar às futuras gerações o passado da 

cidade e possibilitar a inserção de usos compatíveis com o presente. 
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Essa nova perspectiva para o local só foi possível na medida em que houve mobilização de 

setores da sociedade, contribuindo assim para a construção de políticas preservacionistas que 

por sua vez induziram intervenções como as realizadas no Outeiro de Santa Catarina. No 

entanto, obviamente esse processo não se encerra nessa restauração, pois ela é apenas uma 

parte deste complexo processo que altera o cotidiano das cidades e que nos impõe novos 

entendimentos sobre como preservar a memória representada pelos bens culturais. 
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3.3. Teatro Guarany 

Definimos como terceiro estudo de caso, a restauração do Teatro Guarany por entendermos 

ser uma importante referência pelas situações de tensões decorrentes principalmente do estudo 

de tombamento do CONDEPHAAT nos anos 1980 e do tombamento feito pelo 

CONDEPASA nos anos 1990. 

Este teatro, localizado na região central de Santos, tornou-se uma grande referência cultural e 

urbana no final do século XIX e início do XX, época marcada pela renovação das edificações 

coloniais e também pelas reformas de logradouros públicos da cidade, como vimos no início 

deste Capítulo. 

 No período ocorreu uma intensa vida cultural e política na cidade, evidenciada pela 

construção de edifícios como o Teatro Guarany e o Teatro Coliseu. Já nos anos 1980, o Teatro 

Guarany se apresentava completamente arruinado, tendo inclusive sofrido um grande incêndio 

que quase o destruiu por completo, após ter sido efetivada a abertura de seu processo de 

tombamento na esfera estadual. Sofrendo grande risco de demolição, chegou ao momento do 

enfrentamento da questão da preservação ou aceitação da sentença de morte, dada a muitas 

outras referências arquitetônicas que desapareceram em Santos. 

 
Figura 99 - Foto aérea da ruína do Teatro Guarany, tomada pela vegetação, no final dos anos 90. Fonte: site 

novomilenio, acesso em 10.08.15. 
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Sobre essa questão ARGAN formulou o seguinte conceito:  

“Hoje falaríamos da impossibilidade de obsolescência do valor artístico. Qualquer que seja a sua 

antiguidade, a obra de arte sempre ocorre como algo que acontece no presente. Aqui o que chamamos 

de juízos, sejam positivos ou negativos, na verdade são atos de escolha, tomadas de posição. Diante de 

um acontecimento que se produz não podemos nos omitir e pronunciar juízos serenos e distantes; 

devemos decidir se prestamos ou não atenção, aceitamos ou recusamos. E o que se aceita ou se recusa 

é, na realidade, a coexistência com a obra, a qual está fisicamente presente e, apesar de pertencer ao 

passado, ocupa uma porção do nosso espaço e do nosso tempo reais. Não temos alternativa: é um dado 

da nossa existência. Se lhe reconhecemos um valor, devemos inseri-lo e justificá-lo em nosso sistema de 

valores; caso contrário, devemos nos livrar dele fingindo que não o vemos, removê-lo ou, mesmo (como 

muitas vezes aconteceu e acontece), destruí-lo.”1 

Portanto, esse momento requeria da sociedade santista, um posicionamento mais claro: se o 

Teatro Guarany permaneceria na paisagem do centro histórico, como marco representativo do 

antigo prestígio, mesmo que arruinado, ou se seria simplesmente demolido, permanecendo 

apenas nos registros iconográficos e no imaginário da população. Mas, esta questão, da 

restauração, não se resolveu de maneira simples e linear, mesmo após ter sido tombado pelo 

CONDEPASA em 1992. Do arruinamento à restauração se passaram décadas e dentro de 

nossa proposta de estudo tentaremos realçar, a partir dos registros, as situações que 

influenciaram esse longo processo. 

Aspectos Históricos, Sociais e Urbanos 

O Teatro Guarany 

Projetado pelo engenheiro Manuel Ferreira Garcia Redondo, o Teatro Guarany, nome 

escolhido em homenagem a José de Alencar e Carlos Gomes, foi inaugurado em 1882 em 

estilo neoclássico, com pinturas internas de Benedito Calixto de Jesus. Sua história remonta à 

iniciativa de pioneiros como Antonio José Viana, Francisco Martins dos Santos e Joaquim 

Xavier Pacheco que, em reunião realizada na data de 21/12/1879, no salão do Clube XV na 

Rua Itororó, formaram uma comissão de fins privados para lançar as 512 ações de 200$000 

cada um, para angariar fundos junto ao público para edificar o teatro. A definição do terreno 

ocorreu com o seguinte encaminhamento, conforme registrado no livro “Memórias do Teatro 

de Santos”, de autoria de Carmelinda Guimarães: 

“Quanto ao local, uns achavam melhor a 'Quadra Mauá', ainda não transformada na atual Praça José 

Bonifácio e de preferência na face que dava para a Rua Amador Bueno. Optavam outros pela Praça 

dos Andradas. Saíram vencedores os que elegeram esta última. Afora muitas razões poderosas, 

concorreu para isso a seguinte circunstância: A Câmara Municipal havia adquirido de Vitorino José 

Gomes Carneiro, em 1877, um terreno na Rua das Flores (hoje Amador Bueno), para prolongá-la até a 

Praça dos Andradas. Aquela Rua terminava pouco antes da atual Rua Vasconcelos Tavares e não tinha 

                                                           
1 ARGAN, 2005, p. 25. 
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saída para a mencionada Praça dos Andradas. Feita a ligação, ficou existindo na esquina dessa praça 

com a Rua Amador Bueno um amplo terreno. Foi essa área reservada para a edificação do Teatro.”2 

No mesmo livro encontra-se registrado que a primeira casa teatral de Santos existiu até 1830, 

em uma construção do século XVII, no antigo Largo da Misericórdia (atual Praça Visconde 

Mauá), esquina com a travessa do Teatro (atual Rua Riachuelo).  

A construção do Teatro Guarany estava inserida no contexto do crescimento urbano de Santos 

do final do século XIX impulsionado pela economia do café, do porto e da ferrovia: 

“A construção dessa rede ferroviária, que fez aparecer e desaparecer cidades e vilas, consolidou a 

crise dos demais portos da província de São Paulo já que o de Santos se tinha, de fato, transformado 

em monopolizador de toda a atividade do planalto e, a partir de meados do século XIX, principalmente 

da atividade cafeeira. A vitalidade santista estava intimamente associada à ferrovia e ao porto que 

permitiram a consolidação e transformação de suas funções portuárias e comerciais.”3 

O Teatro Guarany teve um papel fundamental na vida cultural e política de Santos, e nele se 

apresentaram renomados artistas como Sara Bernhardt em 1886, Emanuel Giovani em 1887 e 

Arthur Azevedo em 1907. No campo da política abrigou as manifestações das campanhas 

abolicionistas na cidade e também prestou a homenagem pelo falecimento de Carlos Gomes 

em 1896, cuja ópera famosa deu origem ao nome do teatro. 

Em 1910, depois de receber ações de propriedade do "Guarany", assim tornando-se sua 

proprietária4, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos promoveu uma grande 

reforma no teatro: 

"Na fachada foram introduzidas falsas colunas e uma profusão de adornos como cártulas, pináculos, 

frisos e medalhões. Internamente o número de lugares foi aumentado de 700 para 1000. No pavimento 

térreo foi criada uma entrada lateral com bilheteria. O segundo e terceiro pavimentos permaneceram 

com a estrutura original."5 

O edifício deixa de ostentar as características neoclássicas projetadas por Garcia Redondo e 

adquire nuanças do ecletismo já em voga naquele momento: 

"O ecletismo era a cultura arquitetônica própria de uma classe burguesa que dava primazia ao 

conforto, amava o progresso (especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as 

novidades, mas rebaixava a produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto."6 

                                                           
2 GUIMARÃES, 1994, p. 22. 
3 LANNA, 1996, p. 54. 
4 Encontramos em LOPES appud PEREIRA a seguinte explicação sobre como a Santa Casa tornou-se 

proprietária do imóvel: "A passagem do Guarany para as mãos da irmandade se deu por meio das doações que 

os detentores de ações subscritas na época da construção do teatro foram realizando ao longo dos anos. Um dos 

maiores doadores foi João Otávio dos Santos, que no ano de 1895 entregou à Santa Casa 110 ações." , 2008, 

p.56. 
5 PEREIRA, 2008, p. 56-57. 
6 PATETTA in FABRIS, 1987,  p.13. 
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Figura 100 - Imagem das fachadas originais do Teatro Guarany no final do século XIX. Fonte: site novomilenio, 

acessado em 20.10.2016, às14hs.  

Ao Ecletismo, segundo Nestor Goulart Reis Filho, coube o papel, tanto na política quanto na 

arquitetura, de representar a conciliação de períodos históricos: 

"O Ecletismo na arquitetura seguiu caminho semelhante, propondo uma conciliação nas polêmicas 

sobre os estilos históricos [...]".7 

O Ecletismo representou também as alterações no modo de produção dos edifícios e das 

cidades principalmente na Europa. No Brasil essas mudanças ocorreram de maneira gradativa 

e tiveram características próprias, fruto da dependência econômica externa: 

"As condições de desenvolvimento das correntes ecléticas no Brasil são peculiares. A revulução 

industrial em andamento na Europa apenas repercutia - e de modo indireto - sobre a economia do 

País. A adoção de elementos construtivos produzidos industrialmente e de padrões formais capazes de 

assimilá-los [...]. Colocando-se na posição de impotadores de equipamentos e conhecimentos 

arquitetônicos, os construtores brasileiros tendiam a ssumir as funções de espectadores, a posição 

passiva de quem apenas assimila sem elaborar."8 

                                                           
7 REIS, 2002, p. 182. 
8 Idem, p.183. 
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Figura 101 - Imagem posterior a 1910 após a intervenção sofrida com alteração das fachadas já ostentando a 

introdução das molduras, sobrevergas, ornamentações, balcões e esculturas na platibanda. Fonte: PEREIRA 

2008, p. 59. 

Portanto, com o desenvolvimento econômico local, a partir da exportação do café e sob 

influência do processo de industrialização europeu, Santos importou a arquitetura eclética. 

Mas, a cidade não parava de crescer e com o crescimento populacional e expansão econômica 

foram construídos mais dois teatros, e o “Guarany” acabou não suportando a “concorrência”. 

A inauguração do teatro Cassino Parque Balneário em 1923 e do teatro Coliseu em 1924 

contribuíram para o início de sua decadência. Somando-se a isso outros usos foram tomando 

conta do antigo teatro:  

“Nas décadas que se seguiram o espaço do Guarany passou por múltiplos usos: foi ambulatório dos 

feridos da Revolução de 1924, local de concentrações dos oposicionistas de Vargas na Revolução 

Constitucionalista de 1932 e, abrigando espetáculos menores, perdeu a antiga opulência das 

encenações teatrais. Nos anos 60 as profundas alterações geradas no seu interior para a adequação de 

um cinema, bares e lojas comerciais consolidaram definitivamente esse declínio.”9 

                                                           
9 Histórico feito pelo Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo – SASP, 1990. Arquivo do 

CONDEPASA. 
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Figura 102 - Nos anos 1950 já como "cine Guarany". Fonte: PEREIRA, p. 64. 

 
Figura 103 - Nos anos 1970  com múltiplos usos. Fonte: PEREIRA. p. 67. 
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Cronologia das Iniciativas de Preservação 

Diante do abandono em que se encontrava o imóvel no início dos anos 1980, a primeira 

tentativa de preservação do Teatro Guarany partiu do então Secretário de Cultura do Estado, 

Cunha Bueno. 

 
Figura 104 - Registro do jornal A Tribuna de 31.05.86. Fonte: Arquivo do CONDEPHAAT 

Após sua passagem pela cidade onde anunciou sua intenção de abrir um processo de 

tombamento, cujo pedido encaminhou ao CONDEPHAAT em junho daquele ano, anunciou 

também que pretendia conseguir verba para indenizar a Santa Casa de Santos, então 

proprietária do imóvel. 

Esta iniciativa de cunho pessoal de Cunha Bueno foi muito importante para o início das 

discussões sobre a preservação do Teatro Guarany. Esse pronunciamento do Secretário 

provocou manifestações da imprensa local, onde se apontava o risco da venda do "Guarany", 

além da situação em que se encontravam os principais edifícios históricos de Santos. 

Destacava-se na época, o abandono das igrejas centenárias e os riscos da "modernização" que 

se impõem sobre o patrimônio tombado. Matérias da imprensa destacavam também o 

"silêncio" da população sobre o patrimônio da comunidade santista em risco naquele 

momento.   
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Os anos 1980 foram um período importante para a preservação em Santos, sobretudo em 

razão de terem sido iniciados os primeiros embates de setores preservacionistas. Neste caso, 

existia inclusive o apoio de setores ligados ao teatro amador da cidade, como o Sr. Carlos 

Pinto, do Centro Municipal de Cultura, que também apontava a inércia das autoridades. 

Carlos Pinto, desde os anos 1960, sempre foi uma presença importante na área da produção 

teatral de Santos. No período mais acirrado do regime militar, a cultura local teve um papel 

importante de resistência política, sobretudo através das peças teatrais do dramaturgo Plínio 

Marcos.  

Desta maneira, a luta pela preservação do Teatro Guarany ensejava também o resgate da 

cultura de Santos e não somente dos aspectos arquitetônicos do antigo teatro. O certo mesmo 

é que o processo de estudo de tombamento iniciado pelo CONDEPHAAT, nos anos 1980, 

também se traduziu em uma longa batalha de idas e vindas sem fim, como veremos adiante. 

Um aspecto importante é a documentação dos registros realizados para o estudo de 

tombamento, contidos no processo. Na argumentação em defesa do tombamento encontramos  

algumas descrições que merecem destaque, sendo uma delas em relação ao estado físico do 

prédio naquele momento: 

"[...] o Teatro Guarany funcionava como cinema, explorado pela empresa Cine Teatral Freixo S.A, mas 

em precárias condições de segurança. Esse prédio passou por uma grande reforma por volta de 1965 

quando foi adaptada uma sala de projeção. Foram retirados os balcões e frisas, o teto foi totalmente 

trocado, as paredes refeitas e os trabalhos de Benedito Calixto foram ou superpostos ou 

desapareceram. Na parte exterior apesar das inovações, alguns aspectos primitivos foram 

resguardados. No andar térreo, formando um só bloco, existem quatro portas que dão diretamente para 

a calçada; a porta principal é guardada por uma porta de ferro, isolada do bloco. No andar superior 

existem cinco janelas de frente para a praça, sendo três agrupadas acompanhadas por sacadas 

decoradas, seguidas por dezenove janelas simples, A frente do prédio é ornamentada por motivos 

florais, com faixas verticais compostas de retângulos em alto relêvo. Existe também uma figura 

representando a musa das artes e nas extremidades dois capitéis. Lê-se em alto relêvo 'Teatro Guarany' 

e de cada lado os nomes: Gomes e Verdi."10 

Outro registro também relevante para o conhecimento do teatro Guarany antes do incêndio de 

1981, foi o levantamento métrico-arquitetônico realizado pelos alunos do curso de Arquitetura 

e Urbanismo da FAU-Santos. Nesses desenhos, que constam do Arquivo do CONDEPHAAT, 

foram minuciosamente detalhadas, pelos alunos, as fachadas, as plantas dos pavimentos, 

cortes e alguns detalhes de cadeiras e capitéis. 

                                                           
10 Processo nº 21.331/1980. Informações contidas no pedido de tombamento. Arquivo do CONDEPHAAT. 



225 
 

 
Figura 105- Desenho de perspectiva feito pelos alunos do curso de arquitetura da FAUS nos anos 1980. A 

esquerda podemos observar a fachada do teatro com elementos remanescentes e algumas alterações no 

pavimento térreo. À direita do teatro um sobrado que ainda existe na Praça dos Andradas. Fonte Arquivo do 

CONDEPHAAT. 

 
Figura 106 - Desenho da fachada principal mostrando alterações nas esquadrias e os ornatos preservados. 

Levantamento feito pelos alunos da FAUS. Fonte: Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Posteriormente ao pedido e instrução, o processo foi designado ao Conselheiro Relator Murillo de 

Azevedo Marx, que através do parecer datado de 20 de julho de 1980 destacou a importância 

cultural do bem: 

"O Teatro Guarany compõe com diferentes construções de épocas distintas significativo conjunto de 

referências históricas da cidade de Santos. São elas: a vizinha Casa de Câmara e Cadeia, a Casa do 

Trem, o Mosteiro de São Bento, a Bolsa de Café, bem como, o que resta dos cenóbios do Carmo e de 

Santo Antonio, além da velha estação ferroviária. Compõe, por outro lado, a Praça dos Andradas e 

destaca o patrimônio ambiental urbano santista, no que tange ao antigo núcleo citadino e portuário."11 

 
Figura 107 – Localização do Teatro Guarany com frente para a Praça dos Andradas e próximo à Casa de 

Câmara e Cadeia. Fonte: Google – maps. 

Interessante a abordagem de MARX em relação ao reconhecimento de várias construções de 

interesse cultural de diversos períodos, diferentemente da maneira com que o IPHAN 

caracterizou a importância do acervo de Santos, como vimos no Capítulo 2. 

MARX, assim concluiu seu parecer: 

"Sou pela abertura do processo de tombamento que evite o desaparecimento daquela construção e que 

possibilite o encaminhamento de solução de revitalização que crie moderna sala de espetáculo e 

auditório, próxima ao museu (?), e que conduza à restauração das características externas do Teatro 

Guarany."12 

O parecer de MARX indicou as condições para a restauração do bem:  resgatar o uso 

primitivo mas com modernização e renovação das áreas internas já descaracterizadas, 

                                                           
11 MARX, Parecer do Processo nº 21.331/80. Fonte: Arquivo do CONDEPHAAT. 
12 Idem. 
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conforme apontado nas descrições e desenhos, concentrando-se na "restauração" das fachadas, 

análise que retomaremos na abordagem do projeto de restauro. 

A abertura do estudo de tombamento foi comunicada pelo CONDEPHAAT à Irmandade da  

Santa Casa de Misericórdia de Santos, através do Ofício nº 176, datado de 23 de julho de 

1980, enviada ao então provedor judicial e interino, Sr. Bento Ricardo Corchs Pinho. 

No entanto, a rapidez com que se deram as primeiras providências pelo CONDEPHAAT não 

se configuraram em efetiva proteção do Teatro Guarany, como veremos. 

Em razão da preocupação do IPHAN em relação à proximidade e ambiência da Casa de 

Câmara e Cadeia, o órgão federal envia correspondência ao CONDEPHAAT; 

"O prédio do Teatro Guarany estaria na iminência de ser destruído ou vir a ser objeto de outras 

intervenções que venham a comprometer a ambiência do edifício da antiga Câmara e Cadeia e praça 

fronteira, ambos tombados pela União e Estado. 

Assim sendo, considerando os valores que o citado teatro evidencia da história da cultura e da 

sociedade santista, solicitamos desse Conselho que, em colaboração com esta Secretaria, estude a 

possibilidade de acionar medidas de preservação específica complementar, capazes de assegurar a 

preservação do logradouro."13 

Essa proposição da IPHAN foi prontamente respondida pelo CONDEPHAAT: 

"o processo nº 21.331/80, que cuida dos estudos de tombamento do Prédio Guarany de Santos se 

encontra em sua fase final de solução"14 

Portanto, na visão do CONDEPHAAT, o assunto do tombamento iria ter um desfecho rápido. 

De fato, em 23 de outubro do mesmo ano outro Conselheiro Relator, Sr. José Leandro de 

Barros Pimentel, emite novo parecer favorável ao tombamento, e em reunião realizada em 03 

de novembro é deliberado o tombamento, conforme síntese da Ata nº 452. Nesta época, foram 

enviadas diversas manifestações ao CONDEPHAAT parabenizando-o pela iniciativa, 

inclusive da PRODESAN - Progresso para o Desenvolvimento de Santos, representada pelo 

então diretor-presidente Aníbal Martins Clemente. 

Em 22 de janeiro de 1981, o então presidente do CONDEPHAAT, arquiteto Ruy Ohtake 

determinou: notificar o proprietário; elaborar o estudo de plano disciplinador de área 

envoltória e a resolução de tombamento. Portanto, as providências administrativas naquele 

momento foram céleres por parte do órgão, inclusive quanto às notificações do proprietário e 

das autoridades municipais. 

                                                           
13 Ofício nº 448/80, assinado pelo Diretor Regional da SPHAN arquiteto Antonio Luiz Dias de Andrade.  

Processo nº 21.331/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
14 Ofício nº 294/80, assinado pelo arquiteto Ruy Ohtake, Presidente do CONDEPHAAT. Processo nº 21.331/80. 

Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Aparentemente a situação estava definida, exceto por duas comunicações que foram feitas em 

seguida. A primeira comunicação partiu do arquiteto José Geraldo do CONDEPHAAT na 

data de 16 de fevereiro de 1981 informando ao Conselho que havia ocorrido um incêndio no 

imóvel dois dias antes. O fato foi confirmado pela segunda comunicação, correspondência de 

19 de março de 1981, na qual a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, 

representada pelo Sr. Bento Ricardo, informou a ocorrência de um "incêndio" causador de 

danos ao imóvel, questionando inclusive a continuidade da medida do tombamento pelo órgão 

estadual. 

Diante da situação, o processo é remetido para nova análise do relator Barros Pimentel. Em 

seu parecer o conselheiro relata o incêndio ocorrido em 14 de fevereiro de 1981 e volta atrás 

em seu parecer anterior que era favorável ao tombamento: 

"Em meu parecer anterior, destaquei dois fatos que justificavam o tombamento: a integração do 

edifício na Praça  e os importantes eventos culturais ali realizados nas últimas décadas do século XIX. 

A ambientação da Praça dos Andradas, após esse fato novo, pode e deve ser preservada com uma 

correta formulação da volumetria dos edifícios. Com a perda do imóvel não vejo como manter segundo 

fato. Não vejo razões mais profundas para manter o tombamento, simplesmente por causa da fachada, 

pois, não podemos confundir tombamento com ambientação e essa fachada restante, em si, não justifica 

o tombamento."
15

 

Esse novo parecer contrário à continuidade do processo de tombamento contraria o 

entendimento de Murillo Marx, de que internamente o teatro deveria ser modernizado e 

somente as fachadas é que mereceriam a recuperação, justamente a parte que sobrou do 

incêndio. 

Curiosa foi a declaração do provedor da Santa Casa ao jornal A Tribuna de Santos: 

"Após o incêndio que destruiu o imóvel, Bento lamentou principalmente a perda absoluta de suas 

instalações: 'por uma triste coincidência, o prédio foi destruído após a decisão do tombamento, 

representando prejuízos inestimáveis para a nossa história e para o Condephaat [...]"16 

Salientando inclusive que o imóvel estava assegurando contra incêndios, segundo ele "o que 

poderá minimizar as perdas". A declaração soa curiosa na medida em que a Santa Casa, 

embora considerando a importância cultural do imóvel, sempre lutou contra o tombamento, 

tendo inclusive entrado com uma ação na justiça para conseguir impedir a medida de 

proteção, como veremos mais a frente. 

Diante da situação o CONDEPHAAT convocou uma reunião em Santos para discutir a 

"conveniência do tombamento do Teatro Guarany e a reforma da Cadeia Velha". 

                                                           
15 Parecer de 14.04.81 do Conselheiro Jose Leandro de Barros Pimentel. Processo nº 21.331/80. Arquivo do 

CONDEPHAAT. 
16 Jornal A Tribuna, constante no Processo nº 21.331/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Os principais conselheiros do CONDEPHAAT eram favoráveis à continuidade do 

tombamento. Inclusive o vice-presidente do órgão, à época Prof. Ulpiano Bezerra de 

Meneses: 

"[...] afirmou que o importante papel do Cine Guarany no contexto cultural da Praça dos Andradas 

não foi atingido, portanto, deve ser preservado culturalmente. 'Aliás - comentou -, suas instalações 

internas já estavam descaracterizadas, com as instalações feitas durante os anos. Isso não significa que 

ele tenha perdido sua importância cultural. Por isso deve ser tombado."17 

No entanto, em 15 de abril de 1981 o Conselho decidiu, com base no parecer contrário de 

Barros Pimentel, "que o processo deveria aguardar o laudo policial do incêndio e a vistoria do 

CONDEPHAAT".  

Portanto, nos reportaremos ao laudo pericial e aos relatórios dos técnicos do CONDEPHAAT 

para identificar qual a extensão dos danos sofridos e as condições físicas e materiais que 

permaneceram, a fim de compreender o partido de restauração que seria tomado 

posteriormente. 

O laudo pericial aguardado foi feito pelo perito da polícia técnica eng. Reginaldo Ribeiro 

Fernandes. Constava da inicial deste laudo técnico o registro de seis quesitos  para a 

investigação e algumas hipóteses de presunção de causas. Como causas prováveis do 

incêndio, o laudo apontou como aceitável a hipótese de causa por palito de fósforo ou toco de 

cigarro, porém mensurou como hipótese provável, um curto-circuito nas instalações elétricas. 

Sobre os efeitos do incêndio o engenheiro descreveu: 

"O incêndio que deu motivo ao presente exame foi de tal intensidade, que reduziu quase que totalmente 

o estabelecimento em escombros com desabamento de telhados, com desprendimento do revestimento 

das paredes, danificando máquinas bem como tudo o que havia em seu interior, como bem evidenciam 

as fotografias anexas."18 

Essa descrição nos dá em certa medida a amplitude das perdas internas que o imóvel sofreu, 

sobrepondo-se às descaracterizações anteriores ocasionadas pela sua adaptação para cinema. 

Faz referência à perda total do telhado e do revestimento das paredes, porém não dá como 

perdidas as fachadas. 

O perito acabou por concluir que "o exame dos escombros não ofereceu aos peritos qualquer 

indício de propositabilidade". Afastando com isso qualquer suspeita de incêndio de origem 

intencional ou criminosa, pelo menos do ponto de vista policial. 

                                                           
17 Artigo do jornal A Tribuna de 26.02.1981, p. 32, Processo nº 21.331/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
18 Laudo Pericial. Processo nº 21.331/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
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Figura 108 - Trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, exibindo o pouco que restou da parte interna do 

Teatro. Fonte: PEREIRA, 2008, p. 69. 

Alguém precipitadamente poderia imaginar que esse episódio do incêndio significaria o 

encerramento do tombamento, uma vez que diante da "perda" do objeto de estudo o 

CONDEPHAAT iria optar pela finalização ou arquivamento do processo, principalmente 

pelas divergências de pensamento entre alguns conselheiros. No entanto, não foi exatamente o 

que ocorreu, muito pelo contrário, outras frentes se abriram. Esse evento acabou por induzir a 

participação de novos atores nesse processo.  

Na área política, importante destacar que houve manifestação da Câmara Municipal de Santos 

favorável à continuidade do tombamento, mas essa posição iria se modificar. Vereadores 

demandaram diversos requerimentos inicialmente em apoio ao tombamento e em determinado 

momento se posicionaram a favor de um rápido desfecho, mesmo que isso representasse a 

perda definitiva do teatro.  
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Diante da situação de abandono do imóvel, havia sempre a preocupação por parte da 

Prefeitura Municipal com a questão da segurança dos munícipes que transitavam pelo local, 

aliás situado próximo à rodoviária, local de grande fluxo de pessoas.  

A partir desse episódio que arruinou o imóvel, o CONDEPHAAT passou a sofrer pressões da 

Prefeitura e da Câmara, que enviaram diversas correspondências cobrando providências do 

órgão estadual no sentido de recuperar o imóvel. Diante dessa pressão, o CONDEPHAAT 

passou também a enviar ofícios à Santa Casa de Santos, para que providenciasse a 

recuperação do Cine-teatro de sua propriedade, conforme documentação existente no 

processo. 

Na órbita da Assembleia Estadual existiram propostas de deputados que representavam a 

região, como Rubens Lara e Emílio Justo, para o tombamento e a desapropriação do imóvel. 

Na área judicial também se abriram outras vertentes, como a atuação do Ministério Público 

Estadual a favor da preservação e contrária à ação que a Santa Casa moveu contra o 

tombamento. Ação essa que posteriormente resultou em um desfecho favorável à Santa Casa 

e contrária à preservação do Teatro. 

Podemos destacar que no âmbito do conselho estadual, os diversos pareceres de Murilo Marx 

deixaram clara sua posição em favor da preservação do bem, ao contrário da posição do 

conselheiro Sr. José Leandro de Barros Pimentel. Na área técnica do CONDEPHAAT os 

pareceres emitidos demonstraram as possibilidades de recuperação do prédio e as 

preocupações com as ações emergenciais, que passaram a ser cobradas dos proprietários. 

Estes se mostravam reticentes, sempre alegando falta de recursos, considerando-se serem 

entidade de cunho filantrópico prestadora de serviços de saúde.  

Em relação às avaliações feitas pelo CONDEPHAAT, destacam-se alguns relatórios técnicos, 

anexados ao processo do órgão. O primeiro, de autoria conjunta do historiador Haroldo 

Camargo e do arquiteto Walter Luiz Fragoni, datado de 4 de fevereiro de 1983, indicava que 

as condições de segurança poderiam se agravar em razão da falta de cobertura e com isso, os 

alicerces e as paredes poderiam ser comprometidos. Assim, recomendava-se a proteção 

provisória com plástico. Outro ponto importante destacado é em relação ao revestimento das 

fachadas: 

"fato importante a ser notado é a ação da intempérie sobre o revestimento de sua fachada principal. 

Provável consequência da ação do calor das chamas e posteriormente das chuvas, faz com que 'placas' 

de reboco comecem a soltar-se da alvenaria causando uma segunda etapa de decomposição 
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progressiva do que é marcante, a modenatura. Dentre outras áreas afetadas, parte da inscrição central 

já se perdeu."19 

Ressalta-se a preocupação dos técnicos com a restauração do Teatro Guarany quando 

mencionam a existência de um levantamento detalhado sobre o prédio: 

"Este devidamente avaliado poderá ser fonte auxiliar no procedimento de recuperação do 

edifício:...'Depois de lamentar a destruição, o secretário de turismo lembrou, (...)que há seis meses foi 

feito um amplo levantamento fotográfico do prédio, juntamente com a descrição de todo o material 

histórico remanescente' - A Tribuna, 15 de fevereiro de 1981, Santos."
20

 

Posteriormente, em 1984, foram elaborados os relatórios do arquiteto Paulo Roberto Sgarbi e 

do engenheiro José Novaes de Andrade. O relatório de SGARBI indica que somente foram 

tomadas providências relativas ao fechamento de alguns vãos no pavimento térreo. Relata que 

todo o madeiramento do telhado e piso da sala de espetáculo encontrava-se carbonizado, 

portanto constata a perda desses elementos, possivelmente da construção original. Relata 

ainda que a construção anexa, correspondente à sala de espera e entrada do Cine-Teatro, 

encontravam-se preservadas. Quanto às fachadas registrou que as paredes externas não 

apresentavam fissuras ou comprometimento: "[...]são paredes estruturais de alvenaria de 

tijolos, de sólida espessura. Portanto, estas paredes ainda estão consolidadas." 21 

O relatório de ANDRADE indica a necessidade de recuperação: da cobertura principal; 

reparos na cobertura do anexo; reforço em dois pilares que sustentam o balcão; recomposição 

do piso do balcão e demolição das paredes internas em mau estado. Conclui ainda que "o 

prédio não apresenta perigo de desabamento devido ao bom estado da estrutura suporta 

(paredes longitudinais externas)."22 

                                                           
19 Relatório do arquiteto Walter Luiz Fragoni e do historiador Haroldo Camargo, datado de 04/02/83, p.p.105-

111. Processo nº 21.331/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
20 Idem. 
21 Relatório do arquiteto Paulo Roberto Sgarbi, datado de 26/04/84. Processo nº 21.331/80. Arquivo do 

CONDEPHAAT. 
22 Relatório do engenheiro José Novaes de Andrade, datado de 02/05/84. Processo nº 21.331/80. Arquivo do 

CONDEPHAAT. 
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Figura 109 - Desenho em planta de autoria do arquiteto Paulo Roberto Sgarbi indicando as paredes externas 

remanescentes do incêndio de 1981 e em condições de serem recuperadas. Fonte: Processo nº 21.331/80. 

Arquivo do CONDEPHAAT. 

Dentro desse quadro pós-sinistro, que se apresentou em meados dos anos 1980, o tombamento 

do então remanescente do Teatro Guarany continuou a ser estudado pelo CONDEPHAAT, 

mas com novos encaminhamentos com foco principalmente na recuperação do imóvel. 

Em 13 de outubro de 1986, na gestão de Modesto Carvalhosa, o CONDEPHAAT aprovou, 

mediante a consulta da Secretaria de Cultura de Santos, as diretrizes para a recuperação 

contidas no parecer de SGARBI: 

"[...] só terá aprovação deste Órgão se mantida a volumetria, o gabarito e as fachadas laterais e 

frontais, podendo a utilização do futuro imóvel ser liberada para qualquer uso desde que compatível 

com a localização na Praça dos Andradas que é tombada pela SPHAN juntamente com a Casa de 

Câmara e Cadeia local."23 

Portanto, as recomendações do CONDEPHAAT estavam condicionadas ao tombamento da 

Casa de Câmara e Cadeia e da arborização da Praça dos Andradas pelo IPHAN, sendo que o 

                                                           
23 Processo nº 21.331/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
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órgão estadual ainda não havia tomado uma decisão sobre o tombamento das partes 

remanescentes do teatro. 

Através de notificação enviada ao CONDEPHAAT o advogado Pedro Mendes Alvarez, 

representando a Santa Casa, cobra oficialmente do CONDEPHAAT ajuda financeira para 

restauração do teatro, além de prazo para finalização do processo de tombamento. A ação da 

Santa Casa já estava em curso judicialmente na 5ª Vara da Fazenda Estadual. A área jurídica 

do CONDEPHAAT alertou que a falta de manifestação por parte do Órgão poderia implicar 

em ação judicial por parte do interessado, citando inclusive o artigo 867 do Código de 

Processo Civil que trata da penhora de bens. 

A resposta de CARVALHOSA ressalta que a destinação de verba dependia de previsão 

orçamentária, sem prazo definido, e a finalização do processo aguardava ainda votação do 

Conselho. Fica claro assim, que o órgão não tinha como arcar com a verba da restauração, 

bem como não tinha prazo definido para conclusão do estudo de tombamento. Desta maneira, 

o assunto entrou na órbita do judiciário, como pretendia o advogado da Santa Casa.  

Durante a presidência do arquiteto Paulo Bastos, através do vice-presidente em exercício, Sr. 

Augusto Humberto Vairo Titarelli, o CONDEPHAAT na sessão de 09 de maio de 1988 

aprovou por unanimidade o parecer favorável da conselheira Nilce Sheibel de Almeida Serra 

ao tombamento "dos remanescentes, particularmente as fachadas externas do Teatro 

Guarany em Santos". Sendo notificadas todas as autoridades e o proprietário do imóvel, como 

de praxe. 

Mesmo após essa decisão, continuaram as movimentações políticas na Câmara de Santos 

contrárias à preservação de bens culturais, conforme texto abaixo: 

"O prédio da Cadeia Velha, monstrengo sem nenhuma historicidade, defendido por meia dúzia de 

piegas como sendo de relevante valor histórico, e o Teatro Guarany, semi-destruído por um incêndio, 

continuam desafiando os responsáveis pela sua restauração e oferecendo espetáculo deprimente aos 

forasteiros, que desembarcam na Estação Rodoviária, e à população Santista.. No passado, uma 

Comissão Especial de Vereadores, composta por mim e pelos ex-vereadores Arthur Rivau e Amorim 

Filho, consegui do então Presidente Jânio Quadros o destombamento da Cadeia Velha para efeito de 

demolição. Infelizmente, o Decreto neste sentido acabou sendo revogado dias após."24  

Além desse claro desprezo à preservação de bens culturais no município, a imprensa local 

também exercia pressão sobre o CONDEPHAAT.25  

                                                           
24 Requerimento nº 976/88 de autoria do vereador Fernando Oliva. Processo nº 21.331/08, Arquivo do 

CONDEPHAAT. 
25 Em matéria de 14 de junho de 1988, o Jornal A Tribuna questiona as condições de segurança das paredes 

remanescentes do teatro Guarany e pede providências do CONDEPHAAT. 
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Do mesmo modo, o advogado da Santa Casa, proprietária do imóvel, entrou com recurso 

cautelar na justiça solicitando a demolição do imóvel. Utilizou para isso a argumentação de 

risco à segurança dos munícipes quanto a um possível desabamento, relacionando-o inclusive 

a outro episódio ocorrido à Av. São Leopoldo nº 174, com vítimas fatais. Diante dessa 

situação, o arquiteto Paulo Bastos determinou uma nova vistoria ao prédio remanescente do 

Teatro Guarany. Desta forma, foi feito um novo relatório26, no qual se avaliou não existir 

risco de desabamento, pois não havia deslocamento das paredes ou trincas, nem indícios de 

recalque nas fundações. No entanto, recomendou: "Execução de piso e cobertura 

reproduzindo o esquema de carregamento original", além da não retirada dos trechos das 

paredes internas transversais. Neste parecer técnico de segurança do remanescente do teatro, 

aparece pela primeira vez a menção de paredes externas de "pedra entaipada", sendo que nos 

relatórios anteriores, havia somente a definição de alvenarias de tijolos. 

Em março de 1990, a Comissão de Patrimônio Cultural do Sindicato dos Arquitetos do Estado 

de São Paulo – SASP, através de sua representação regional, entrou com pedido de 

tombamento do antigo Teatro Guarany, junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural 

de Santos – CONDEPASA, órgão de preservação municipal, àquela época recém-criado como 

vimos no capítulo 2.  

 
Figura 110 - Resolução de Tombamento do CONDEPASA. Fonte: Livro Theatro Guarany, O renascer de um 

palco Centenário, p. 81. 

                                                           
26  Relatório elaborado pelo engenheiro Jose Novaes de Andrade, datado de 1º de dezembro de 1988. Processo nº 

21.331/08, Arquivo do CONDEPHAAT.  
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Embora no pedido inicial feito pela entidade, com base no levantamento do arquiteto Gino 

Caldatto, não constasse nenhuma referência à “ruína”, acabou sendo esse o termo aplicado ao 

tombamento, conforme atesta a Resolução SC 03/92. 

No CONDEPHAAT outra iniciativa somente ocorreu em janeiro de 1993, quando o então 

presidente Sr. Marcos Duque Gadelho solicitou nova avaliação técnica. Em 5 de abril de 

1994, coube ao arquiteto Vitor Campos emitir o parecer sobre as condições do imóvel, 

incluindo também as orientações para a restauração. CAMPOS confirmou as informações de 

ANDRADE de 1988, quanto aos aspectos de segurança, e comprovou tecnicamente que o 

imóvel não corria risco de desabar, contrariando assim as informações alarmistas  da imprensa 

e as alegações do advogado contidas na petição à justiça de anos atrás. Da mesma maneira, 

esse parecer foi bastante claro e elucidativo em relação às diretrizes para intervenção no 

remanescente do teatro: 

 A volumetria geral do edifício deveria ter a mesma solução de cobertura em 4 águas; 

 As fachadas deveriam ser restauradas, não sendo permitidas novas envasaduras, bem 

como o emparedamento das existentes. 

 A planta poderia ser liberada em função do novo programa a ser proposto. Lembrando 

que o CONDEPHAAT já havia determinado que um novo uso deveria ser compatível com os 

valores culturais que o imóvel representava; 

 Os acabamentos internos estavam liberados e as pinturas internas e externas deveriam 

ser precedidas de prospecções para aprovação do Conselho; 

 Poderia ser empregada estrutura metálica e níveis intermediários (mezzanino); 

 A comunicação visual estaria sujeita à avaliação do Conselho. 

As orientações fundamentadas por CAMPOS somaram-se às muitas discussões internas 

ocorridas nos anos anteriores no órgão, principalmente nos entendimentos emitidos nos 

pareceres de MARX. O parecer de CAMPOS foi  muito importante na medida em que definiu 

com  parâmetros muito claros a maneira de se lidar com o edifício histórico a partir do estado 

físico em que se encontrava após anos de abandono. 

A partir desse registro as questões de restauração ficaram em segundo plano, pois os 

encaminhamentos jurídicos  passaram a ter a prioridade nas ações do CONDEPHAAT. Nesse 

momento o processo jurídico ainda tramitava no Superior Tribunal de Justiça, com recursos 
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movidos pela  Irmandade da  Santa Casa de Santos. Algo que agravava a situação era o fato 

do imóvel ainda não ter sido tombado pelo CONDEPHAAT. Essa situação impedia de certa 

maneira o "cancelamento" de algo que não havia sido feito, ou seja o tombamento.  

Mais um elemento torna o processo ainda mais complexo: o imóvel foi a leilão em razão de 

uma dívida trabalhista movida por um médico da Santa Casa de Santos. 

A notícia do leilão do imóvel foi enviada ao CONDEPHAAT pelo CONDEPASA em julho 

de 1994, bem como o pedido de orientação feito pelo novo proprietário, o comerciante chinês 

N.G. Laeng Fai, que havia adquirido o imóvel no leilão. Segundo informações da época (julho 

de 1994) o imóvel foi arrematado por cerca de 95 mil URVs (Cr$ 221 milhões e 921 mil). 

Em resposta ao CONDEPASA o órgão estadual informou que se mantinham válidas as 

diretrizes constantes do parecer de CAMPOS, mas que ainda se encontravam em fase de em 

estudo para o tombamento do bem. Ou seja, até aquele momento o teatro ainda não tinha a 

proteção definitiva do órgão estadual, contando assim com a proteção apenas do órgão 

municipal. 

Outra informação digna de destaque é em relação ao acompanhamento do Ministério Público, 

que através de correspondência ao CONDEPHAAT solicitou uma complementação nas 

informações sobre a "reconstituição dos atributos internos do Teatro Guarany aos seus 

moldes originais".  Esse caso foi acompanhado pelo Promotor de Justiça Felipe Augusto 

Vieira de Andrade, que atuou em várias frentes relativas a preservação de bens culturais em 

Santos, juntamente com o Promotor de Justiça Daury de Paula Junior. 

Então CAMPOS elaborou o entendimento que prevaleceu, uma vez que não havia mais a 

possibilidade de retomada dos aspectos de originalidade na área interna do teatro: 

"Na eventual possibilidade ou interesse de se reativar o uso original, o tratamento interno do edifício 

deverá se contemporâneo como forma de se evitar o falseamento do edifício enquanto documento 

histórico"27 

Esse parecer de CAMPOS foi muito importante e praticamente definiu o partido de restauro 

que nortearia futuramente a intervenção realizada na recuperação dos aspectos cênicos do 

teatro. Mas, esse foi de fato o último parecer técnico emitido pelo CONDEPHAAT, pois o 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim ao processo iniciado em 1980. Ao julgar o recurso 

especial nº 41.993-0, a corte acatou parcialmente o recurso: negou o ressarcimento de valores 

aos autores da ação, mas decidiu anular o processo de tombamento ao proferir o Acórdão 

                                                           
27 Processo nº 21.3311/80. Arquivo do CONDEPHAAT. 
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datado de 1º de junho de 1995. Os juízes entenderam que a demora no estudo de tombamento 

prejudicava o direito de propriedade e que, embora não estivesse previsto nenhum prazo para 

conclusão do estudo na legislação estadual, poderia ser aplicado o Decreto 25/1937, que, em 

seu artigo 9º, estipula sessenta dias para conclusão do tombamento28. Esse foi o entendimento, 

e a decisão proferida encerrou a questão no CONDEPHAAT. Como o bem já havia sido 

tombado pelo CONDEPASA e tinha sido arrematado em leilão por um novo proprietário, um 

novo capítulo se iniciou até se chegar de fato à restauração do bem. 

A restauração do Teatro Guarany 

O projeto de restauro 

Após infrutíferas tentativas e projetos apresentados ao órgão municipal29, somente com a 

desapropriação concluída pela PMS em 2003 é que se desenvolveu um projeto factível para a 

recuperação do antigo Teatro Guarany. Esse processo se delineou melhor no ano de 2004, 

através de um concurso interno de projetos de restauração promovido pelo então prefeito Beto 

Mansur:  

"No início do segundo semestre de 2003, o então prefeito Beto Mansur determinou que fossem 

elaborados dois projetos de reconstrução: um pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura, a cargo 

do arquiteto Ney Caldatto Barbosa; e outro, pela Prodesan, sob a responsabilidade do arquiteto Carlos 

Prates, chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Conforme declarações do prefeito à 

imprensa, naquela oportunidade, a competição estimularia o trabalho e a escolha poderia recair sobre 

um dos projetos ou, eventualmente, ser a síntese dos dois. Passados três meses, no entanto, surge o 

anúncio de que mais um projeto estava sendo elaborado. Desta feita, pelo arquiteto Nélson Gonçalves, 

da Prefeitura."30 

Mansur acabou decidindo pelo projeto da equipe de Prates num primeiro momento, porém 

quando seu sucessor João Paulo Tavares Papa assume a Prefeitura Municipal de Santos, em 

2005, volta atrás anulando a opção de Mansur. O anteprojeto escolhido pelo prefeito foi o 

elaborado pelos arquitetos Ney Caldatto Barbosa e Aguinaldo Secco Jr, do Departamento de 

Desenvolvimento e Revitalização Urbana da SEPLAN - Secretaria Municipal de 

Planejamento. BARBOSA assim traduziu a proposta de restauração: 

"Na proposta que apresentou para as obras do teatro, o arquiteto Caldatto sintetizou: 'Não queremos 

imitar as decorações internas da época e nem vamos fazer uma coisa high tech (alta tecnologia). Não 

queremos enganar e nem chocar o público. O Guarany vai ter uma fachada do início do século 

passado, em harmonia com o interior do século XXI."31 

                                                           
28 http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0240j.htm 
29 Processos municipais referentes a pedidos de aprovação de projetos para o imóvel: n/s 51858/1998-38; 

6328/1997-17; 11197/2000-59; 43234/2000-33; 66865/2001-84; 13668/2004-88.  
30 PEREIRA, 2008, p. 94. 
31 Idem, p.94. 
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Estavam dadas, portanto, as linhas gerais da intervenção: tentar conciliar a linguagem estética 

do ecletismo que ainda restava nas fachadas com a intervenção comedida nas áreas internas. 

Submetido à análise do IPHAN32 e CONDEPASA, em decorrência da necessidade de 

captação de recursos através da Lei Rouanet, foi aprovado nos dois órgãos. 

No IPHAN a aprovação se deu nos seguintes termos: 

"O novo projeto elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento e Revitalização Urbana mantém o 

programa da escola teatral, além de resgatar o espaço teatral tradicional dentro de critérios 

embasados por extensa pesquisa histórica e evidências materiais. Assim, somos favoráveis ao novo 

projeto apresentado."33 

A análise do IPHAN evidencia alguns aspectos importantes. O primeiro é o resgate do espaço 

cênico original. O segundo sobre o embasamento científico da proposta que partiu da pesquisa 

histórica  das partes remanescentes da edificação. 

O CONDEPASA assim se manifestou na análise técnica: 

"[...] o projeto arquitetônico cumpre de maneira satisfatória os aspectos de restauração dos elementos 

remanescentes do antigo Teatro e da inclusão de novos elementos através da reforma proposta [...]."34 

Assim, o parecer técnico destacou o tratamento proposto para as partes remanescentes e a 

inclusão de novos elementos, seguindo de certa maneira as orientações e diretrizes anteriores 

dos pareceres do CONDEPHAAT. 

Segundo os autores, o projeto da SEPLAN estaria assim orientado: 

"[...] para a restauração desse edifício face ao estado de abandono e degradação em que se encontra, 

propondo restaurar todos os elementos arquitetônicos e decorativos existentes, reconstruindo seu 

interior na planta de 1910, adaptando à nova função de Escola de Teatro, sem negar a história e 

partido arquitetônico." 35 

Para tanto, seria necessário "[...] elaborar um estudo minucioso das características 

arquitetônicas do edifício, das modificações que tenham sido feitas no decorrer do tempo, 

assim como identificar os elementos originais que ainda possam existir, na tentativa de se 

obter um maior entendimento de sua concepção."36 

                                                           
32 A Lei Rouanet estabelece que os projetos para a captação de recursos, via isenção fiscal de patrocínio de obras 

de restauração, no Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, devem ser aprovados pelo Ministério da 

Cultura, através do IPHAN, conforme determina o parágrafo 2º do Artigo 6º do Decreto nº. 5.761 de 27 de abril 

de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5761.htm. 

Acessado em 27.02.17. 
33 Parecer datado de 03/10/2005 do arquiteto Victor Hugo Mori. Processo nº 105.223/2005-12, Arquivo da 

FAMS. 
34 Parecer datado de 09/11/2005 do arquiteto Edson Luís da Costa Sampaio. Processo nº 105.223/2005-12, 

Arquivo da FAMS. 
35 Introdução do Memorial Descritivo de Serviços, p. 200 do Processo nº 105.223/2005. Arquivo da Fundação 

Arquivo e Memória de Santos - FAMS. 
36 Idem, p. 201. 
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Essa análise minuciosa, segundo os autores do projeto permitiria: "[...] a elaboração de um 

projeto conveniente para o edifício e a definição dos métodos de tratamento e do programa 

de manutenção apropriado."37  

Um registro importante para se resgatar o plano dos anos 1910, foram os desenhos das plantas 

publicados no Almanaque Anuário do Diário de Santos de 1902/3 e no Almanaque de Santos 

de 1912.  

          
Figura 111 - Fonte: PEREIRA, 2008, p. 108, p.p. 38-40. 

 
Figura 112 - Imagem do projeto de reforma da fachada datado de 1910. Fonte: DIAS/ FAMS, Memória da 

Arquitetura de Santos no Papel, 2010, p. 27. 

                                                           
37 Idem, p. 201. 
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Figura 113 - Vista aérea em direção à Praça dos Andradas, situação do remanescente antes do início das obras 

em 2007. Fonte: PEREIRA, p.100. 

Quanto ao partido proposto também encontramos outras considerações no Memorial Descritivo 

de Serviços elaborado à época. Buscou-se apoiar a proposta nos pressupostos da Carta de 

Veneza: 

"Apesar do edifício primitivo, exemplar neoclássico (1882) ter sido alterado, os acréscimos feitos há 

muito tempo, mantendo o ritmo de aberturas e acabamento originais, passando a integrar a imagem do 

próprio edifício. Essas modificações impostas são aceitas (Carta de Veneza, artigo 11).38 

Além disso, foi considerado: 

"[...] o projeto levou em conta o caráter único e insubstituível do teatro, entendendo-o como obra de 

arte e documento histórico. Sendo assim, o critério adotado no projeto de restauração foi resgatar a 

configuração espacial do partido eclético (1910), restaurando as feições originais e recuperando as 

características construtivas dessa arquitetura, porém mantendo a função original de teatro somada a 

de escola."39 

Quanto ao caráter dos materiais previa-se: 

"A restauração assim deverá garantir o mínimo de interferência na autenticidade do mesmo, seja ela 

estética, histórica, dos materiais, dos processos construtivos, do espaço interior. por isso buscou-se a 

autenticidade dos materiais mantendo a maior quantidade possível de materiais originais, de modo a 

evitar falsificações de caráter artístico e histórico."40 

Inclusive no tocante à distinguibilidade de novos materiais o projeto previa: 

                                                           
38 Idem, p. 204. 
39 Idem, p. 36. 
40 Idem, p. 36. 
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 "No caso da impossibilidade de manutenção destes, serão utilizados outros compatíveis com os 

existentes, em suas características físicas, químicas e mecânicas além dos aspectos de cor e textura sem 

serem confundidos entre si."41 

Apesar de toda essa preocupação quanto aos aspectos de originalidade, após o incêndio de 

1981, já haviam se passado muitos anos sem que tivessem sido adotadas as medidas de 

proteção recomendadas pelo CONDEPHAAT. Desta maneira, uma edificação já arruinada, 

sem cobertura e sob a ação do tempo certamente encontrava-se naquele momento bastante 

degradada. Isso impossibilitava a recuperação de grande parte dos elementos arquitetônicos 

originais. Restavam, portanto, os aspectos formais das fachadas bastante desgastadas em seus 

elementos arquitetônicos tais como: ornamentações, balcões, envasaduras nas paredes 

externas e vestígios de antigas esquadrias que resistiram ao tempo. Diante desse quadro, 

adotou-se o partido que já havia sido sugerido anteriormente por Murilo Marx: restaurar o que 

restava das fachadas e modernizar o espaço cênico com uma nova arquitetura.  

Após a etapa do projeto básico foi assinado convênio em 2006 entre a PMS e a Organização 

de Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental - AMA-BRASIL. Coube à entidade a 

captação de recursos para a restauração do teatro dentro dos preceitos da Lei nº 8.313/91, Lei 

Rouanet. À Prefeitura de Santos caberia o fornecimento do projeto básico, que seria detalhado 

posteriormente em 2007, conforme ilustrações abaixo. 

 
Figura 114 - Planta do primeiro pavimento mostrando a configuração da plateia, foyer e palco. Projeto 

executivo. Fonte Processo nº 105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 

                                                           
41 Idem, p. 36. 
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Figura 115 - Planta do primeiro pavimento nível dos camarotes. Projeto executivo. Fonte Processo nº 

105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 

 
Figura 116 - Planta do segundo pavimento contendo camarotes e laboratório de cenografia. Projeto executivo. 

Fonte Processo nº 105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 
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Figura 117 - Planta de cobertura mostrando os caimentos em quatro águas e telhas tipo francesas. Projeto 

executivo. Fonte Processo nº 105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 

 
Figura 118 - Desenho da fachada Principal voltada para a Praça dos Andradas. Projeto executivo. Fonte 

Processo nº 105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 
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Figura 119 - Cortes B-B e C-C mostrando a estrutura metálica prevista para o telhado. Projeto executivo. Fonte 

Processo nº 105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 

 
Figura 120 - Corte A-A mostrando os níveis de cada pavimento, a esquerda o foyer e a direita o palco. Projeto 

executivo. Fonte Processo nº 105.223/2005-12. Arquivo da FAMS. 
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Figura 121 - Desenho da fachada dos fundos do palco. Projeto executivo. Fonte Processo nº 105.223/2005-12. 

Arquivo da FAMS. 

A captação de recursos foi aprovada na 124º Reunião do Conselho Nacional de Incentivo à 

Cultura, sendo celebrado termo entre as partes no valor de R$ 6.427.358,81.  

Houve a exigência da área jurídica da prefeitura para que o Conselho Municipal de Cultura - 

CONCULT endossasse o convênio e a parceria. Quando indagado por um dos presentes à 

reunião do CONCULT sobre a experiência da entidade na área de empreendimentos culturais, 

o Secretário de Cultura assim se manifestou: 

"Eu diria que a Ama Brasil é uma das ONG's mais atuantes hoje. Já realizou várias obras, tem editados 

vários livros, inclusive, recentemente, publicou um livro sobre a história da ferrovia, da Santos-

Jundiaí, e tem se dedicado a esse tipo de captação de recursos, eles tem um 'kow-how' muito grande 

nessa área. Tanto que, nem começamos as obras e eles já estão com três milhões em caixa para 

começar a obra."42 

Dessa maneira o convênio foi aprovado e assim teve continuidade na captação de recursos 

junto às diversas empresas que patrocinaram a restauração.   

O documento que norteou tanto a captação de recursos quanto às obras, principalmente em 

termos de controle de desembolso de recursos, foi o Plano de Trabalho e seus Anexos. Este 

documento foi referência para o entendimento do planejamento global e da programação do 

desembolso dos recursos em cada etapa dos serviços de reforma e restauro. Como anexos 

                                                           
42 Fala do secretário Carlos Pinto. Ata do Conselho Municipal de Cultura - CONCULT de 02/05/2006. Fonte: 

Processo nº 105.223/2005-12, Arquivo da FAMS. 
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constavam o cronograma físico-financeiro, projeto executivo e o memorial descritivo dos 

serviços, contratados sob supervisão dos autores do projeto. 

A obra de reforma e restauração 

Outro documento importante para o entendimento das etapas das obras executadas é o 

documento denominado: Relatório Anual do Teatro Guarany - Ano 2007.43 

Deste relatório é possível extrair informações importantes tais como a data do início das obras 

e imagens do andamento dos serviços. 

"Tendo iniciado a captação de recursos para a execução da obra do teatro Guarany no ano de 2006, a 

AMA BRASIL contratou os projetos executivos para que fossem entregues até dezembro de 2006. Com 

todos os projetos prontos, promovemos uma concorrência para a execução da obra, que foi vencida 

pela empresa Erbauen Construtora e Incorporadora Ltda. Assim iniciamos a obra em fevereiro de 

2007."44 

Se a obra começou no início de 2007 e foi inaugurada em dezembro de 2008 concluí-se que 

os recursos tiveram um fluxo continuo e o planejamento funcionou a contento. 

As principais fontes de recurso, cerca de 80% segundo aquele relatório, vieram de empresas 

como a Petrobrás, Usiminas/Cosipa, MRS Logítica, Telefonica, Copersucar, Sucocítrico, 

Cutrale, Fosféril, Bunge e TGG - Terminal de Granéis do Guarujá, através da Lei Rouanet. 

Nossa preocupação enquanto pesquisa foi a análise dos serviços de restauração, 

principalmente verificando se a intenção do projeto correspondeu à obra executada. 

Para tanto, consultamos o Relatório Fotográfico de 2007 - Obra de Restauro45 do Teatro 

Guarany, que registra todas as etapas de serviços, mês a mês, das obras realizadas no 

transcorrer de 2007. Além disso, existem os registros fotográficos do autor e também em 

PEREIRA46, conforme segue. 

                                                           
43 Documento constante nas p.p. 633 a 648 do Processo nº 105.223/2005-12. Fonte: Arquivo da FAMS. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 PEREIRA, 2008. 
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Figura 122 - Detalhe da fachada norte do Teatro bastante danificada, onde foram refeitos frisos, ornatos, balcão 

e janela. Foto do autor, agosto de 2007.  

 
Figura 123 - Vista interna, mostrando a estrutura de concreto armado na parte interior do Teatro. Foto do autor, 

agosto de 2007.  
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Figura 124 - Imagem de agosto de 2007 mostra que os trabalhos de concretagem dos panos de lajes do primeiro 

e segundo pavimentos já estavam bastante adiantados. Foto do autor. 

 
Figura 125 - Vista interna mostra a estrutura em concreto armado dos níveis dos camarotes do Teatro. Foto do 

autor, agosto de 2007. 
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Figura 126 - Imagem mostra a estrutura metálica do telhado, onde se percebe que foi utilizada uma subcobertura 

de proteção, sob o telhado em telhas de barro. Fonte: PEREIRA, 2008, p. 108. 

Ainda em 2007 foram concluídas as estruturas de concreto armado, além da execução da 

estrutura metálica do telhado e finalização da cobertura com telha de barro do tipo francesa.  

 
Figura 127 - Imagem mostra a boca do palco vista da plateia. Fonte: PEREIRA, 2008, p. 109. 
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Embora não tenha sido encontrado no processo da Prefeitura Municipal de Santos o segundo 

relatório das obras referente a 2008, que registraria os serviços executados nas fachadas, 

obtivemos em PEREIRA algumas informações prestadas pelo arquiteto CALDATTO. 

"A fachada também já se encontrava praticamente restaurada, no estilo eclético de 1910, e Caldatto 

informava: 'Refizemos vãos descaracterizados, acabamentos, elementos decorativos e iremos devolver 

a eles a cor original: pintura a cal em ocre bem forte. Foram feitas ainda réplicas de portas e janelas 

que haviam sido incendiadas e todas estão novamente com a cor original. A plateia está definida e terá 

cerca de 400 lugares, dos quais 250 ou 260 ficarão no térreo e o restante nos camarotes, que serão 

separados por vidro, seguindo um conceito contemporâneo'."47 

No segundo semestre de 2008 as obras aparentemente corriam sem nenhum grande 

imprevisto, sobretudo por terem sido captados os recursos necessários. Desta forma 

caminhava-se para a finalização dos serviços: 

"No correr da obra nenhuma situação de emergência ou gravidade foi constatada e, após um ano e seis 

meses de seu início, ela entrava na fase final, com a colocação de piso, pintura interna, revestimento de 

paredes de sanitários e outros detalhamentos. No térreo, a área do foyer e do café recebia granito, 

enquanto na plateia eram utilizados tacões de madeira na área circundante à poltronas e carpete sob 

elas. Essa mesma composição seria aplicada nos pavimentos superiores. As salas construídas no anexo 

e os sanitários recebiam piso em cerâmica. Estes últimos, assim como os camarins, teriam suas paredes 

revestidas com fórmica."48 

Desta maneira, o teatro foi completamente refeito nas áreas internas seguindo-se os padrões 

da planta de 1910 bem como se retomaram os aspectos formais externos e da cobertura, 

conforme já mencionado. As fachadas foram recuperadas com o refazimento de grande parte 

da ornamentação, através de moldes em argamassa a partir das áreas remanescentes, de 

acordo com as descrições do memorial de serviços. Em outubro, conforme registrado por 

PEREIRA as fachadas ainda permaneciam em obras, mas já com a perspectiva de 

reinauguração do "Guarany". 

                                                           
47 PEREIRA, 2008, p. 102. 
48 Idem, p. 103. 
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Figura 128 - Imagem de outubro de 2008, com as obras caminhando para o encerramento. Fonte: PEREIRA, 

2008, p. 112. 

 
Figura 129 - Capa do Diário Oficial do Município de 6 de dezembro de 2008 anunciando a entrega do teatro 

Guarany. Fonte: PMS. 
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Considerações Finais 

A restauração do Teatro Guarany concluída no final de 2008 encerrou um ciclo de abandono 

que durou décadas. O abandono do imóvel e a perda de sua importância cultural foi 

decorrente do processo de modificação da cidade, situação comum a muitas cidades 

brasileiras, porém não podemos classificar este processo como "natural", como querem 

alguns. A construção deste equipamento cultural foi também fruto desse mesmo processo de 

transformação da cidade, no qual um ciclo vai se sobrepondo ao anterior, ensejando o 

desaparecimento dos registros da fase anterior. Esse processo sem controle e direcionado na 

perspectiva de reconstruir a cidade sob a ótica do máximo ganho, a cada mudança de ciclo 

econômico, faz com que diversas gerações deixem de conhecer e usufruir dos edifícios e 

logradouros que são testemunho da herança cultural das cidades. Santos, como praticamente a 

maioria das cidades brasileiras, não passou incólume por este processo e presenciou o 

desaparecimento de muitas referências urbanas na área do chamado centro histórico. 

A restauração do teatro Guarany se configurou, conforme procuramos demonstrar, como um 

caso em que, pioneiramente, alguns dos setores mais esclarecidos em relação à preservação, 

lançaram mão de instrumentos institucionais para salvaguardar uma referência cultural 

importante para Santos. Esse período foi marcado pela atuação do CONDEPHAAT e pelo 

início da estruturação do CONDEPASA. Além disso, marcou também o início da atuação do 

Ministério Público Estadual em favor das causas da preservação e também das entidades de 

classe sindicais, principalmente aquelas ligadas aos arquitetos e ao teatro amador da cidade. 

Esse êxito foi alcançado também pela utilização dessa nova forma de financiamento de obras 

de restauração, que diante da falta de recursos do poder público encontrou na Lei Rouanet 

uma maneira eficaz da iniciativa privada, através da isenção de impostos, patrocinar a 

recuperação do patrimônio cultural dos municípios. Obviamente uma legislação que merece 

uma constante avaliação e controle pela sociedade no sentido de se evitar o desvirtuamento de 

suas finalidades, entre elas, patrocínio da restauração de imóveis de interesse cultural. 



254 
 

Capítulo 3.4 - Casarões do Valongo 

Dentro da proposta da pesquisa, a escolha do estudo de caso dos Casarões do Valongo é 

bastante interessante do ponto de vista da restauração e ao mesmo tempo peculiar, pois 

envolve a figura esportiva conhecida mundialmente: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. 

Pode ser considerado um estudo de caso bastante rico, diante da trajetória de quase 

desaparecimento do conjunto arquitetônico, tombado pelo CONDEPHAAT e 

CONDEPASA. 

No imóvel foi implantado em 2014 o Museu Pelé, com o aproveitamento dos 

remanescentes dos Casarões do Largo Marquês de Monte Alegre, situados no Bairro do 

Valongo, em Santos. Para a execução das obras foram utilizados recursos bastante 

significativos, algo inédito no município. Assim como no caso do Teatro Guarany, foram 

utilizados recursos da Lei Rouanet do Ministério da Cultura e são voltados às empresas 

privadas que queiram se associar a determinados projetos de seu interesse cultural e 

comercial, como neste caso de associar-se à marca "Pelé". Outro aspecto que justifica o 

estudo de caso está ligado ao campo da restauração propriamente. A restauração de ruínas 

ou edifícios "arruinados" em decorrência do abandono a que foram relegados, suscita 

diversos tipos de abordagem sob a ótica da teoria de restauro, e neste caso este estudo 

ainda não foi feito. 

Os "Casarões" alcançaram o apogeu de importância social, sendo verdadeiras referências 

urbanas do Bairro do Valongo, do final do século XIX até meados do século XX. 

Posteriormente, foram relegados ao esquecimento e hoje "renascem" com um novo uso e 

novos desafios. 

A intenção desse estudo é o entendimento e discussão do panorama atual que envolve a 

execução de importantes obras de restauração em Santos, abrangendo a escolha de 

determinados bens, seu significado cultural e principalmente o partido de restauro adotado. 

Partido que envolve determinadas premissas econômicas e sociais que elevam o bem a um 

novo patamar de significado cultural, como é o presente caso.  
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Aspectos históricos, sociais e urbanos 

 
Figura 130 - Imagem do Cais do Valongo com os casarões do Comendador Ferreira Neto ao fundo e a Rua 

São bento com a estação ferroviária e a torre da igreja Santo Antônio do Valongo – início do século XX – 

foto Marques Pereira. Fonte site: novomilenio, acessado em 10/08/15. 

O idealizador da construção dos “Casarões” foi o Comendador Ferreira Neto, comerciante  

que conhecia os meandros das instâncias de decisões naquela época. 

“Ferreira Neto foi quem apresentou a planta de construção do sobradão azulejado da Rua do 

Comércio, nº 92/94/96/98 que seria construído com a finalidade de instalar a sua residência, os 

armazéns e os escritórios de sua firma, a Casa de Comércio Ferreira Neto & Cia. Essa construção 

foi terminada em 16 de outubro de 1868, e aí ele residia somente com sua esposa (...). O outro 

prédio por ele construído foi o Casarão do Valongo, situado no Largo Marquês de Monte Alegre. É 

o maior edifício civil de Santos. Construído no período de 1867 a 1872, de estilo neoclássico, com a 

finalidade de aí se instalar o governo da Província que viria para Santos, mas na realidade, aí foi 

instalada a Câmara e Prefeitura até 39.”1     

Além do comércio, o Comendador Ferreira Neto enveredou pela política, inicialmente 

como suplente de vereador e posteriormente como vereador, por convocação, até 1868. 

“Manuel Joaquim Ferreira Neto nasceu na cidade do Porto, Portugal, em 1810. Banqueiro, 

armador de navio, negociante de algodão. Marca o período do comissariado de café na cidade, 

monopolizando a comercialização deste produto. Exerceu suas atividades no Rio de Janeiro e, 

posteriormente, em Santos. Aristocrata agraciado pelo Governo Português, foi provedor da Santa 

Casa de Santos de 1847 a 1848. Sua influência é  reconhecida socialmente também por seus atos de 

filantropia, conforme notícia veiculada no Jornal local “Revista Comercial”. 

Construiu em Santos outros importantes edifícios, como por exemplo a Casa da Frontaria 

Azulejada, na atual Rua do Comércio. Ferreira Neto foi vereador durante três anos consecutivos, 

até seu falecimento em 1868.”2  

                                                           
1 LICHTI, 1996, Pag. 212. 
2 PIMENTEL MENDES, Apud MACEDO FILHO, 2008, Pag. 79 
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Figura 131 - Imagem de comemoração cívica em frente ao Casarão do Valongo, antiga sede da Prefeitura e 

Câmara Municipal situado no Largo Marquês de Monte Alegre - Imagem: reprodução parcial da página de A 

Fita nº 32, de 27/11/1913 Fonte: site novomilênio, acesso em 10.08.15. 

O reflexo da riqueza do café produziu na cidade de Santos seus efeitos na substituição da 

arquitetura do período colonial pela arquitetura com inspiração neoclássica e a 

predominância da arquitetura eclética, principalmente de uso comercial, no denominado 

centro histórico. 

A importância cultural da região foi destacada pelo historiador MALVASIO: 

“O bairro do Valongo era considerado o ponto nobre de Santos no século XIX, além disso, a 

partir de 1867, a estação da estrada de ferro inglesa (São Paulo Railway), foi inaugurada, 

valorizando ainda mais o lugar, ligando a cidade de São Paulo ao porto de Santos.”3 

O casarão do Largo Marquês de Monte Alegre foi objeto de análise e caracterização pelo 

CONDEPHAAT, conforme estudo de tombamento realizado em 1983: 

"O edifício foi construído em meado do século XIX pelo comendador Ferreira Neto em local 

próximo à futura estação ferroviária, destinado segundo as bibliografias, à abrigar o Palácio de 

Governo em face dos rumores da transferência da capital da província para Santos.  

O edifício compõe-se de dois blocos interligados pelo pavimento térreo. O módulo voltado para a 

rua Tuiuti foi concluído em 1867 e o voltado para a rua do Comércio, foi terminado por Luis 

Guimarães, sócio de Ferreira Netto, em 1872. Neste edifício funcionou no início do século XX a 

Prefeitura e Câmara Municipal. 

A grosso modo podemos caracterizá-lo como uma edificação de gosto clássico, de planta simétrica 

"palladiana" difundida no século XIX pela "Beaux-Arts" de Paris, onde os cunhais e pilastras 

sugerem ordens clássicas (Toscana, Dórica e Jônica)arrematadas por cornija e platibanda. A 

                                                           
3 MALVASIO, Ney. Ficha de inventário do bem - Órgão Técnico do CONDEPASA 
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simetria das envasaduras em arco pleno e a presença de sacadas corridas de ferro, aproximam-na 

das construções oficiais da corte. 

Constitui-se um documento representativo da transformação da morfologia urbana colonial da 

cidade, no bôjo da expansão da exportação do café através do Porto de Santos. 

A retirada dos azulejos importados da platibanda e alteração das bandeiras das envasaduras na 

década de 70, foi uma perda lamentável à feição original desta construção, que se constituí numa 

referência histórica fundamental para a memória paulista.”4  

O processo de abandono do imóvel não ocorreu, porém de forma abrupta. Após a perda da 

função institucional, decorrente da transferência da Prefeitura em 1939 para sua atual sede 

na Praça Visconde de Mauá, o casarão passou a ser ocupado por atividades comerciais 

variadas, também decorrentes do “esvaziamento” econômico e social do assim chamado 

“centro histórico”.  

Essa é uma questão de grande complexidade, que abrange o processo da derrocada do café, 

na década de 20, bem como as mudanças das atividades portuárias e ferroviárias. Com a 

construção das ligações rodoviárias a partir dos anos 40, a ferrovia foi perdendo sua 

importância como meio de transporte, o que acabou afetando negativamente a região do 

Valongo, onde se situa a estação ferroviária. A região acabou transformando-se em parada 

de caminhões, oficinas de reparos e área de prostituição. 

Assim, restaram a igreja franciscana de Santo Antônio do Valongo de 1640 e a estação 

ferroviária do final do século XIX, como referências espaciais e culturais, em meio à 

região que sofreu um intenso processo de abandono. 

A degradação do antigo Casarão do Largo Marquês de Monte Alegre ou “Casarão do 

Valongo” chegou aos anos 80 de maneira crítica e quase irreversível, restando somente o 

pavimento térreo e parte das fachadas do pavimento superior, após os incêndios de 1985, e 

1991, além do vendaval de 1986 que já havia derrubado paredes. 

                                                           
4 MORI, CONDEPHAAT, 1985 
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Figura 132 - A imagem, a partir da Rua São Bento, mostra um dos casarões sem a cobertura, sem trechos de 

duas fachadas e sem o escoramento metálico executado posteriormente. Foto: José Dias Herrera, in jornal 

Espaço Aberto 153, Santos, 24.1 a 6.2.92. Fonte: site novomilênio, acesso em 10.08.15. 
 

 
Figura 133 - Planta de Localização dos Casarões do Valongo- Fonte: Google - maps 
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Cronograma das Iniciativas de Preservação 

Nos anos 1980 a questão da preservação toma rumos importantes no município, sobretudo 

após a promulgação da constituição de 1988, em que os ares da democracia estimularam a 

participação popular e os setores reconhecidamente ligados à cultura e preservação. Esses 

temas passaram a fazer parte das discussões sobre as políticas de cultura, que levaram a 

implementação de medidas concretas nesse sentido, conforme tratamos no Capítulo 2. 

No caso em estudo, o reconhecimento, por parte de uma parcela da população, do valor 

cultural dos casarões ocorreu em 1974, por meio de pedido de tombamento do “Casarão do 

Largo Marquês de Monte Alegre” ao CONDEPHAAT, encabeçado pela historiadora 

Wilma Therezinha Fernandes de Andrade, portanto muito antes dos sinistros ocorridos no 

imóvel na década de 80, conforme informações contidas no processo nº 00429/74. 

“O pedido de tombamento é realizado através de abaixo assinado datado de 28 de abril de 1974, e 

subscrito por dezenas de cidadãos santistas e o Centro de Estudos Históricos da faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Santos, interessados na preservação do pouco que resta do seu 

patrimônio histórico.”5 

Neste caso, parcela da população santista tomou partido, conforme as colocações de 

ARGAN, antes mencionadas. 

O Conselheiro do CONDEPHAAT José Leandro de Barros Pimentel emite seu parecer em 

20 de julho de 1982, portanto aproximadamente oito anos após o pedido feito pela 

historiadora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade: 

“apesar de ter sofrido no correr de todos estes anos reformas desfigurantes de alguns detalhes da 

fachada e de sua divisão interna, é sem dúvida um edifício marco na cidade sob o aspecto 

arquitetônico e histórico e como tal classifica-se como bem cultural que merece adequada 

preservação.”6 

O Tombamento do “Casarão do Valongo” somente foi oficializado pelo CONDEPHAAT 

em 4 de fevereiro de 1983 com a assinatura da Resolução pelo então Secretário 

Extraordinário da Cultura Sr. João Carlos Gandra da Silva Martins. 

                                                           
5 CONDEPHAAT - Processo de Tombamento nº 00429/74, Pag. 73 
6 Idem 
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Figura 134 – Resolução de Tombamento do CONDEPHAAT. Fonte: Arquivo do CONDEPASA 

Passados quase dois anos do tombamento pelo CONDEPHAAT, em 1985 o imóvel sofreu 

um grande incêndio, que praticamente inviabilizou sua recuperação. 

Na verdade as matérias jornalísticas da época não deixaram muito claras quais seriam as 

causas do incêndio. Diversas hipóteses foram levantadas, desde a invasão de pessoas nas 

áreas internas abandonadas até a grande quantidade de material de propagação das chamas, 

como pneus da borracharia que funcionava no pavimento térreo. O certo é que restaram 

somente as paredes externas, conforme registrado na notícia a seguir: 
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Figura 135 - Jornal A Tribuna, 05.08.1985. Fonte site novomilenio. Acessado em 10.08.15, às 14:00hs. 

Em 1986, após um vendaval derrubar paredes e colocar em risco o que sobrou, o prefeito 

da época, Oswaldo Justo cogitou em demolir o que restou do imóvel tombado, conforme 

relatado em jornal da cidade de Santos de 25 de agosto de 1986: 

“Ameaçando, até mesmo, assumir a demolição do que resta da antiga Prefeitura, que desmoronou, 

parcialmente, na madrugada de sábado, pela ação de ventos de mais de 100 quilômetros horários, o 

prefeito Oswaldo Justo mostrava-se indignado, na manhã de ontem, pelo sinistro que poderia ter 

sido evitado, ‘se o governo federal tivesse dado mais atenção à situação do velho casarão.(...) Justo 

garante que, depois do incêndio que destruiu, em 83, a parte interna do imóvel, deixando suas 

paredes ameaçadas de ruir, várias tentativas foram feitas pela administração municipal, no sentido 

de recuperar o prédio. ‘Como todos sabem, a velha prefeitura é tombada pelo patrimônio histórico, 

o que nos impedia de reformá-la. Eu procurei o Cunha Lima, secretário de Cultura do Estado 

apelando por uma solução. Mas ele me respondeu que nada podia ser feito, sem autorização do 

governo federal e que além do mais o prédio era particular. Então tentei, mas com o proprietário, a 

expropriação. Mas, foi em vão.”7  

A questão levantada pelo prefeito Justo, sobre “autorização” do governo federal, não faz 

sentido, pois não consta nos registros disponíveis do IPHAN a existência de estudo de 

tombamento pelo órgão. O certo é que os casarões eram tombados pelo CONDEPHAAT e 

a conversa se deu com o secretário de Cultura do Estado. 

                                                           
7 Jornal A Tribuna de 25.08.1986. 
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A única referência sobre o governo federal ocorreu foi quando foi declarado o imóvel 

como de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Federal nº 

95.506 de 17 de dezembro de 1987. 

O prefeito Justo declarou na mesma matéria jornalística "Gastei mais de 800 milhões de 

cruzeiros, na época, para expropriar. Quero ver se agora o Governo Federal vai 

arrumar", referindo-se ao casarão azulejado (outro imóvel neoclássico também construído 

pelo Comendador Ferreira Neto em 1865) na Rua do Comércio e que aguardava uma ação 

efetiva de recuperação por parte do governo federal, o que somente foi ocorrer em 1992, 

com a parceria da Prefeitura com o IPHAN. 

Em 1986, a Companhia Siderúrgica Paulista, a COSIPA, cogitou em instalar seu escritório 

regional no casarão do largo Marquês de Monte Alegre. Para isso foi elaborado um estudo 

preliminar, de autoria dos arquitetos Lenimar Goçalves Rios e Agripino de Montier Ferraz, 

do qual fazia parte um memorial justificativo e o cronograma de execução, além de um 

orçamento estimativo para a obra que atingiria 6.920,00 m2 de área construída. 

 
Figura 136 - Projeto COSIPA - 1986. Fonte: Arquivo do CONDEPASA 

O partido arquitetônico que seria adotado na obra foi definido da seguinte forma:  

“A preocupação central da proposta foi restaurar as características físicas e funcionais dos 

imóveis, sem contudo abdicar dos recursos tecnológicos que propiciam conforto e agilidade aos 

escritórios modernos (...) Outro destaque foi para a utilização de aço na recomposição dos 

ambientes internos e no reforço da estrutura dos edifícios; preconiza-se o uso do material de 
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maneira a mantê-lo aparente, dentro de uma concepção pioneira no tratamento de imóveis 

históricos. Convém esclarecer que o estudo aqui apresentado foi submetido a apreciação dos 

técnicos do CONDEPHAAT que não opuseram objeções às soluções propostas”8 

O projeto da COSIPA, orçado em 1986 com o valor de Cz$ 86.260,00, propôs a completa 

restauração das fachadas, que na ocasião muito provavelmente encontravam-se em 

péssimo estado de conservação face aos eventos relatados anteriormente. 

A ressalva de que o órgão estadual de preservação não havia colocado objeção, significa a 

validação do partido adotado de retomar as características “originais” das fachadas e a 

completa modernização em estrutura metálica da área interna para uso de escritório. 

Neste aspecto cabe lembrar o pensamento de DVORÁK, sobre a questão da restauração. 

DVORÁK aborda o assunto de uma maneira bastante interessante e realista quando afirma 

que é impossível reconstituir o monumento da maneira que era primitivamente, 

simplesmente por não termos como reproduzir as mesmas condições da época de sua 

realização. E devemos nos satisfazer com esse limite. 

Desta forma, o projeto COSIPA repropõe uma nova utilização para o casarão, porém tenta 

resgatar a “unidade” estilística já um tanto desgastada. Uma novidade para a época foi a 

proposta de utilização de recursos provenientes de legislação de incentivos fiscais para a 

recuperação de bens culturais. A chamada “Lei Sarney”, que naquela época ainda 

tramitava no Congresso Nacional, previa a dedução de 100% do valor das doações no caso 

de pessoa jurídica. Previa também, a utilização da Portaria nº 208 de 05.11.84 do 

Ministério da Fazenda, que tratava de contribuições de pessoas físicas e jurídicas e 

dispêndios efetuados em benefício de bens tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional. 

Em 14 de novembro de 1989, uma matéria do Diário Oficial Municipal, intitulada “O 

Casarão do Valongo desde 1867” relatou um plano de intenções do Governo Federal: 

“Em dezembro de 87, o presidente José Sarney assinou decreto declarando os casarões de utilidade 

pública para fins de desapropriação pela Portobrás.”9 

O mencionado Decreto Federal nº 95.506 de 17 de dezembro de 1987 declara: 

“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Empresa de Portos do Brasil S.A – 

PORTOBRÁS, terrenos e benfeitorias necessárias à expansão do Porto de Santos, localizados no 

Largo Marquês de Monte Alegre, no Município de Santos, Estado de São Paulo, e dá outras 

providências (...) Parágrafo único: A Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS tomará as 

providências que se fizerem necessárias para que a Companhia Docas do Estado de São Paulo - 

CODESP promova a execução dos trabalhos de restauração e conservação dos imóveis declarados 

de utilidade pública através deste Decreto, de conformidade com as exigências do Conselho de 

                                                           
8 Memorial Justificativo – Projeto COSIPA, 1986, Pag. 2 
9 Diário Oficial de Santos – DO Urgente de 14.11.1989 - O Casarão do Valongo desde 1867 
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Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - 

CONDEPHAAT, órgão responsável pela proteção e preservação do patrimônio tombado. 10 

A destinação pretendida era “a utilização com escritórios do novo trecho do Cais Valongo 

– Paquetá”. Tanto o projeto da COSIPA, quanto o Decreto nº 95.506/87 não surtiram 

efeito e desta forma não se consolidou a recuperação do bem. 

Após o último incêndio, de 1991, o poder público municipal, sofrendo pressões de setores 

preservacionistas, realizou o escoramento metálico das paredes em 1992, o que impediu o 

completo desabamento e ruína do conjunto arquitetônico.11 

Ainda nos anos 1990 a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos – AEAS tomou 

a iniciativa de reunir diversos arquitetos para apresentarem propostas de melhorias 

urbanísticas. Uma destas propostas tratou da recuperação dos Casarões do Valongo.  

 

Figura 137 - Projeto AEAS -1996. Fonte: Jornal A Tribuna - Hemeroteca da SECULT- PMS. 

O estudo preliminar de autoria dos arquitetos Gino Caldatto Barbosa, Ney Caldatto 

Barbosa e Jaqueline Fernández previa: 

                                                           
10 Decreto Federal n. 95.506, de 17/12/1987. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D95506.htm Acessado em 15.11.14, às 

12:00hs. 
11 MACEDO FILHO, 2008,  Pag. 119 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2095.506-1987?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D95506.htm
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 “Ainda no Largo, o edifício que já abrigou a Câmara Municipal no início do século -  hoje só 

restam algumas paredes – seria totalmente recuperado, sem intervenções contemporâneas em sua 

fachada. Em seu interior, porem, poderiam ser instalados diversos equipamentos, como um 

complexo de compras e até mesmo um centro empresarial.(...) No interior do edifício, os arquitetos 

projetaram escadarias em estruturas metálica e tubular, utilizando cores vivas como o vermelho e o 

azul. A ideia é exatamente essa: o contraste da fachada secular e a intervenção contemporânea do 

interior.”12 

Para a parte interna previa-se a completa reformulação e modernização através de novos 

usos, assim, a proposta da AEAS conflitava com aspectos da Carta de Veneza de 1964, no 

que diz respeito à restauração das fachadas, uma vez que em sua maior parte já não mais 

existiam. 

Artigo 12: “Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se 

harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais a fim de que a 

restauração não falsifique o documento de arte e história.”13 

Outra proposta foi feita por técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Santos em 

novembro de 1996 com uma concepção diferente da apresentada pela AEAS. Os arquitetos 

Edmir Mantellatto e Edson Sampaio desenvolveram um anteprojeto para implantação de 

um polo comercial de serviços e eventos a ser disponibilizado para uso privado. 

Conceitualmente a ideia era criar um local que pudesse atrair novos usos para a região que 

se apresentava bastante deteriorada do ponto de vista urbano. Para isso a ideia era o 

aproveitamento das estruturas remanescente dos Casarões do Valongo, porém sem  retomar 

os trechos de fachadas que não existiam mais. O acabamento externo seria feito com 

materiais como o aço e vidro, evitando assim, a reconstrução das fachadas e “o falso 

histórico”. Caso essa proposta tivesse sido executada, a nosso ver, poderia se tornar uma 

referência importante para soluções arquitetônicas em casos semelhantes. Ou seja, a busca 

de conciliar a recomposição da volumetria original, preservando as partes remanescentes 

das antigas edificações, através de soluções contemporâneas. 

                                                           
12 Jornal A Tribuna de 06.10.96. 
13 IPHAN, Cartas Patrimoniais, Carta de Veneza 1964. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=236 Acessado em 15.11.14, às 13:30hs. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=236
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Figura 138 - Anteprojeto desenvolvido por Edmir Mantellatto e Edson Sampaio, novembro de 1996. 

Planta baixa do pavimento térreo com a proposta de uso comercial mixto. Fonte: Arquivo da PMS. 

 

 
Figura 139 - Anteprojeto desenvolvido por Edmir Mantellatto e Edson Sampaio, novembro de 1996. 

Planta baixa do primeiro pavimento com a proposta de uso comercial para eventos. Fonte: Arquivo da 

PMS. 
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Figura 140 - Anteprojeto desenvolvido por Edmir Mantellatto e Edson Sampaio, novembro de 1996. 

Planta baixa do segundo pavimento com a proposta de uso comercial para eventos. Fonte: Arquivo da 

PMS. 

 

 
Figura 141 - Anteprojeto desenvolvido por Edmir Mantellatto e Edson Sampaio, novembro de 1996. 

Perspectiva do conjunto. A concepção foi de preservar e restaurar os elementos arquitetônicos  

remanescentes, porém introduzir novos materiais como o aço e vidro na retomada da volumetria original.  

Fonte: Arquivo da PMS. 
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A restauração dos Casarões do Valongo 

O projeto de restauro 

A primeira proposta para o Museu Pelé havia sido para ser instalado em terreno sobre o 

emissário submarino da SABESP, na orla da praia. Esta proposta foi abandonada após o 

longo período de debates, encaminhamentos de licitação, licenciamentos ambientais, que 

durou de 1997 a 2004. A ideia inicial era a construção do museu com o custo total de R$ 

6.301.845,00, segundo dados apresentados na revista eletrônica da UNISANTOS. 14 

 
Figura 142 - Fontes: http://www.novomilenio.inf.br/real/ed113c.htm 

 
Figura 143 - Fonte: www.egov1.santos.sp.gov.br/do/9800/1998/11/12/f.html 

                                                           
14 YAMAGAWA, 2004, Disponível em: 

http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/painelb30f.html?cod=36 Acesso em 15.11.14. 

http://www.novomilenio.inf.br/real/ed113c.htm
http://www.egov1.santos.sp.gov.br/do/9800/1998/11/12/f.html
http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/painelb30f.html?cod=36
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Mas o projeto do museu se concretizou com a escolha do “Casarão do Valongo” para 

abrigar o acervo do jogador Pelé.  

Apesar de diversas iniciativas públicas, municipal, estadual e federal, bem como de 

particulares, a recuperação do “Casarão do Valongo” ou “Casarão do Largo Marquês de 

Monte Alegre” esbarrou nas dificuldades administrativas, da falta de verbas e 

principalmente na questão legal, uma vez que não havia acordo com os proprietários do 

imóvel que residiam fora do país. 

A situação de abandono e pendências jurídicas com os proprietários do casarão se 

arrastaram pelo menos até o anúncio feito em agosto de 2007, pelo então prefeito João 

Paulo Tavares Papa, pelo Governador José Serra e pelo jogador Pelé, de que o Museu Pelé 

iria se instalar no local: “O local escolhido para receber o acervo são as ruínas do 

Casarão do Valongo, no Largo Marquês de Monte Alegre.”15  

Após noticiar o aproveitamento do imóvel para implantar o Museu, foi criada a Lei 

Municipal nº 2.535 de 02 de abril de 2008, que autorizou o município a: 

“adquirir, por doação, três imóveis de propriedade da fazenda do Estado de São Paulo, situados no 

Largo Marquês de Monte Alegre nºs 3, 4, 5,6,8,9, 10 e 11, neste Município, conhecidos como 

“Casarões do Valongo”, edificados em terreno com área superficial conjunta de 1.890,00m2 (mil 

oitocentos e noventa metros quadrados), para restauração dos prédios e implantação de projeto 

cultural dedicado ao esporte e à história do futebol.”16 

Além disso: 

“caberá ao Município de Santos a responsabilidade pela restauração dos prédios, obedecendo às 

exigências legais e regulamentares pertinentes, inclusive as posturas determinadas pelos órgãos de 

defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural, especialmente o Conselho de Defesa do 

Patrimonio Histórico, Arqueologico, Artitico e Turistico – CONDEPHAAT – processo nº 00429/74, 

Resolução SC nº 4, de 3 de fevereiro de 1983 e o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Santos – CONDEPASA- processo nº 16.731/90, Resolução SC nº 01/90.”17 

A ideia de se construir um Museu para o “rei” do futebol está intimamente ligada à 

construção de museus do esporte e principalmente aos mitos futebolísticos. 

“Suas qualidades inatas contribuíram para a lapidação e consolidação de uma imagem que persiste 

e se confirma a cada dia. Não foi por acaso que Pelé ganhou, dentro e fora do campo, títulos 

como: Atleta do Século e Melhor Jogador de Todos os Tempos. Com ele projetou-se o nome de 

Santos: somos a terra de Pelé. 

O fato de homenagear Pelé em vida cria o diferencial do futuro Museu que, até mesmo antes de ser 

construído, já é atração. O equipamento possibilitará estabelecer um elo estreito entre o atleta e o 

público, inclusive com possíveis eventos em que o Rei estará presente. O Museu qualificará e 

                                                           
15Diário Oficial de Santos de 24/08/2007 
16 Lei Municipal nº 2.535, 2008 
17 Idem 
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projetará a imagem da Cidade internacionalmente, dentre outras coisas, por ser uma atração 

exclusiva.”18 

Esse processo social ligado à mídia dos esportes foi tratado por diversos pesquisadores da 

área de antropologia e comunicação, sendo objeto de artigo científico. 

“Ao longo deste artigo procuramos evidenciar a hipótese de que a mídia pode ser construtora de 

jogadores-mito na sociedade brasileira, por meio da narrativa do jornalismo esportivo, 

especialmente no futebol. Entendemos que o mito conta uma história sagrada; ele relata um 

acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o 

mito narra como uma realidade passou a existir. É sempre, portanto, a narrativa de uma 

“criação”: ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser.”19    

Desta maneira o mito se estende ao edifício. Segundo a abordagem de MONNIER, os 

edifícios podem se tornar edifícios eventos em razão da construção midiática que se faz em 

torno de determinadas situações, como por exemplo, catástrofes. Assim a destruição de um 

edifício devido a guerras ou incêndios, e os debates para a reconstrução, torna o evento 

bastante prolongado, como foram os casos do Teatro Fenice em Veneza ou da Catedral de 

Reims, de Dresdem ou das torres gêmeas, em Nova York. Segundo o autor: 

“Resta, pois, ao Historiador, submeter essas informações aos mecanismos clássicos de crítica das 

fontes, interpretar o evento, avaliar sua amplitude, no espaço e no tempo, e dar a ele, ou não, um 

lugar na construção da narrativa. Ademais, dado que um excesso de eventos aniquila o evento, é 

conveniente selecionar e hierarquizar essa imensa quantidade de informação.” 20 

                                                           
18 BARBOSA, 2008. Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440 Acesso em 15.11.14. 
19 MELO, 2008. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/6o-encontro-2008-

1/O%20futebol%20e%20o%20surgimento%20dos%20mitos.pdf Acesso em 15.11.14. 
20 MONNIER, 2006, p. 7 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/6o-encontro-2008-1/O%20futebol%20e%20o%20surgimento%20dos%20mitos.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/6o-encontro-2008-1/O%20futebol%20e%20o%20surgimento%20dos%20mitos.pdf
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Figura 144 - Desenho ilustrativo da proposta para implantação do museu Pelé nos Casarões do Valongo. 

Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0284g2g.htm 

Somente através dos mecanismos de incentivos fiscais da Lei Rouanet é que a restauração 

pode ser viabilizada. A captação de recursos foi conduzida pela OSCIP AmaBrasil – 

Organização de Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental, que também obteve 

recursos para o teatro Guarany e Casa do Trem Bélico. No caso do Museu Pelé, abrangeu 

recursos públicos e privados de muitas empresas do porte do Santander, Ambev, 

Mitsubishi Eletric, Votorantim e tantas outras. 

O montante de recursos captados pela OSCIP AmaBrasil foram da seguinte ordem, 

segundo dados publicados no Portal Brasil do Governo Federal: 

 R$ 28, 6 milhões oriundos de captações pela Lei Rouanet; 

 R$ 3,3 milhões através de doações; 

 R$ 2,6 milhões do governo do Estado de São Paulo; 

 R$ 3,7 milhões do governo municipal de Santos; 

 R$ 2 milhões da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo; 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0284g2g.htm
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 R$ 9,8 milhões repassados do Ministério do Turismo ao Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM), autarquia vinculada ao Ministério de Cultura para equipagem do 

Museu Pelé: exposições multimídias, luminotécnica e implantação de sistema de 

segurança.21   

Totalizando algo em torno de R$ 50 milhões de reais, portanto muito distante dos recursos 

captados na restauração do Teatro Guarany, já analisado, obra orçada em R$ 6,7 milhões.22  

No entanto, os valores divulgados no Portal apresentam divergências em relação aos 

montantes publicados pela imprensa. O Diário Oficial em 24 de agosto de 2007 informou 

que “a obra está orçada em 16 milhões”. O jornal A Tribuna de 03 de setembro de 2009 

noticiou que “Dos R$ 19,9 milhões necessários para financiar o restauro do Casarão do 

Valongo, cerca de 40% já foram obtidos”. O jornal Metro divulgou na edição de 30 de 

junho de 2010, que o“Investimento total será de R$ 20 milhões”. Em matéria no dia 21 de 

maio de 2013 também no jornal A Tribuna menciona-se o valor de 28,59 milhões para o 

projeto orçado. Divergências nos números foram questionadas por vereador da Câmara 

Municipal, conforme a matéria do jornal A Tribuna no mesmo dia 21 de maio de 2013. 

A escolha do imóvel também se deu em razão da intenção da prefeitura de Santos ter 

criado um Programa de revitalização urbana denominado de “Alegra Centro”, através da 

Lei 470/2003, já mencionada anteriormente.23  

“O Museu Pelé será instalado em área criteriosamente escolhida na região central da Cidade, 

sendo um dos projetos âncoras do Alegra Centro – Programa de Revitalização do Centro Histórico 

de Santos – que propõem a requalificação da região por meio da restauração do patrimônio 

cultural, valorização da paisagem urbana e desenvolvimento econômico com a atração de novas 

atividades, além de propor a integração da região central com o cais do porto. Após completar 5 

anos de implantação, em fevereiro de 2008, o Alegra Centro apresentou resultados muito favoráveis 

decorrentes das ações realizadas.”24 

Esse vínculo dos programas de revitalização da área central com projetos "âncoras", já 

havia sido estabelecido desde os anos 1990, conforme mencionado no Capítulo 2. Podemos 

citar como exemplos a recuperação da Frontaria Azulejada e o Outeiro de Santa Catarina. 

Também pudemos observar durante a pesquisa, que em 1999 a PMS já havia registrado em 

documentação enviada ao IPHAN, a intenção de restaurar a estação ferroviária e os 

                                                           
21 Ministério da Cultura. 2014. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/06/museu-pele-e-inaugurado-em-santos-sp Acesso em 06.07.15. 
22 CARVALHO, 2008.  Disponível em: http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/teatro-guarany-

e-restaurado-97278-1.aspxes Acesso em: 15.11.14. 
23 Lei Complementar  n. 470/2003, Disponível em: 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/alegra/download/lc470.pdf  Acesso em 05.07.15. 
24 BARBOSA, 2008 Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440 Acesso em 15.11.14. 

http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/06/museu-pele-e-inaugurado-em-santos-sp
http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/teatro-guarany-e-restaurado-97278-1.aspxes
http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/teatro-guarany-e-restaurado-97278-1.aspxes
http://www.portal.santos.sp.gov.br/alegra/download/lc470.pdf
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440
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Casarões situados no Valongo. Segundo o projeto denominado "Integra Centro"25 seriam 

recuperadas as duas edificações e o Conjunto Franciscano. Portanto, as propostas de 

recuperação dos imóveis históricos do Largo Marquês de Monte Alegre foram 

sucessivamente retomadas até que se chegou de fato ao projeto de restauração dos 

Casarões. 

Em relação ao projeto arquitetônico, o autor arquiteto Ney Caldatto Barbosa, explicou 

através do artigo na revista eletrônica Vitruvius: 

“Uma das preocupações do projeto elaborado foi a adaptação de uma nova construção 

contemporânea dentro de um edifício neoclássico do século XIX, bem tombado pelo Patrimônio 

Histórico. O projeto possibilita a adaptação do novo programa do museu criando espaços 

diversificados e de grande valor estético. O imóvel será restaurado valorizando o entorno urbano e 

no seu interior será construída uma arquitetura nova, contemporânea, que abrigará o acervo do Rei 

Pelé. Dessa forma, o projeto propõe a recuperação das fachadas, reconstruindo a volumetria 

original e os acabamentos, refazendo a configuração volumétrica e estética tradicional.”26 

É importante ressaltar que o projeto arquitetônico foi aprovado por todos os órgãos de 

preservação. No CONDEPHAAT, o projeto foi aprovado em maio de 2008 em 2013 

(projeto executivo modificativo), com parecer favorável da UPPH. No CONDEPASA, 

após obter pareceres favoráveis do Órgão Técnico, foi aprovado em 2007 e em 2013 o 

projeto executivo modificativo. 

A obra de reforma e restauração 

Conforme definido no partido de restauro, as fachadas foram recuperadas e retomados 

os aspectos originais do neoclássico: 

“Ao intervir em um edifício que possui claros valores artísticos, históricos e culturais, o projeto 

levou em conta o caráter único e insubstituível do Casarão, entendendo-o como obra única, 

retomando a configuração volumétrica e estética do partido original (séc XIX) e recuperando as 

características construtivas dessa arquitetura, adaptando-a a uma nova função, museu. 

Além disso, em decorrência das destruições ocorridas que suprimiu os pavimentos e divisões no 

interior, a adaptação das novas funções à área existente a fim de atender o programa proposto, 

permitiu uma maior liberdade na criação do espaço. O projeto teve o cuidado de entender o 

edifício, reforçando seu caráter de documento histórico e também como espaço cultural de uso 

contemporâneo, buscando recompor uma referência arquitetônica com maiores qualidades 

plásticas e espaciais, sem prejudicar a imagem do edifício tombado, promovendo um renovado 

sentido de qualidade e unidade para o Museu.”27 

Conforme mencionado pelo autor do projeto retomou-se a "[...] a configuração 

volumétrica e estética do partido original (séc XIX) e recuperando as características 

construtivas dessa arquitetura, adaptando-a a uma nova função, museu." 

                                                           
25 O programa “Integra Centro: Projeto de Desenvolvimento Ambiental e Urbano VALONGO”, de 1999, 

foi elaborado pela Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos. Fonte: Processo IPHAN nº 

556-T-1957 
26 BARBOSA, 2008 Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440 Acesso em 15.11.14. 
27 Idem 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440
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O trabalho de restauração embasou-se em documentação existente tais como iconografia e 

até mesmo os desenhos originais, ainda existentes nos arquivos. Porém, os Casarões já não 

apresentavam mais sua configuração estética original, tendo em vista os diversos sinistros 

que ocorreram que praticamente desfiguraram o conjunto. 

 

Figura 145 - Em 2009, novo desabamento ocorreu e praticamente arruinou de vez o conjunto 

arquitetônico, restando intactas somente duas fachadas voltadas para o largo Marquês de Monte Alegre. 

Foto do autor. 

 

Figura 146 - Fachada voltada para a Rua Comendador Netto, praticamente em ruínas. Foto do autor, 

2009. 
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Na recomposição estética das fachadas foram utilizados não mais a técnica antiga em 

alvenaria de pedra e barro, obviamente não faria o menor sentido a reprodução desta 

técnica construtiva já ultrapassada, muito embora se afirmasse na matéria que haveria a 

retomada de suas características construtivas. Desta forma, optou-se pela utilização de 

materiais usuais na construção civil, como a construção das partes faltantes das alvenarias 

com blocos de concreto. 

 

Figura 147 - Detalhe da execução das fachadas com a utilização de alvenarias de blocos de concreto. 

Foto do autor, 2011. 
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Na recuperação interna, com base no novo programa de uso do museu, estabeleceu-se uma 

arquitetura totalmente nova com o uso de concreto aparente nas estruturas, sendo que cada 

novo pavimento estaria afastados das alvenarias novos e antigas. 

 

Figura 148 - Detalhe interno mostrando as novas estruturas de concreto aparente. Foto do autor, 2014. 

Considerações Finais 

Segundo CARBONARA, no texto “Brandi e a Restauração Arquitetônica Hoje”, Cesare 

Brandi estabeleceu que a ação de restauração necessita primeiramente que o objeto seja 

reconhecido como obra de arte e que não dependa da restauração para que isso ocorra. Isso 

faz com que a ação da restauração esteja subordinada, em suas ações práticas, às 

qualificações da obra de arte, “pelo fato de a obra de arte condicionar a restauração e não 

o contrário.”28  

CARBONARA destaca que a teoria brandiana é aplicável às intervenções em arquitetura, 

onde freqüentemente as obras e adaptações de ordem funcional invertem diretrizes que 

deveriam ser determinadas pelas instâncias históricas e materiais da obra de arte e não ao 

contrário. E nesta obra, aparentemente isso ocorre porque a necessidade de reutilização do 

imóvel em ruínas impôs justamente essa inversão. Ou seja, o programa de uso predominou 

sobre as condições materiais da obra de arte. 

                                                           
28 CARBONARA, 2006, p. 2. 
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Em relação à restauração e o pensamento de Brandi, CUNHA ressaltou como um axioma 

da Teoria de Brandi: 

“A restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso 

seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da 

passagem da obra de arte no tempo" (in Teoria da Restauração, de Cesare Brandi, p. 33). Ainda 

que se busque com a restauração a unidade potencial da obra (conceito de todo distinto de unidade 

estilística), não se deve com isso sacrificar a veracidade do monumento, seja através de uma 

falsificação artística, seja de uma falsificação histórica.”29 

O que se pretendeu atingir com o partido adotado para o Museu Pelé? Uma unidade 

estilística ou uma unidade potencial da obra? A qual linha teórica da restauração essa obra 

poderia se aproximar, restauro romântico, repristinação, crítico ou brandiano? 

A afirmação feita pelo autor do projeto “reforçando seu caráter de documento histórico” 

aproxima o partido adotado à linha do restauro filológico. 30 

Mas quando nos deparamos com outro conceito, “retomando a configuração volumétrica e 

estética do partido original (séc XIX)” pode-se entender que um partido de volta ao estado 

original tenha prevalecido e assumido em caráter definitivo a unidade estilística da obra. 31 

 

Figura 149 - Os Casarões do Valongo com as fachadas completamente restauradas/reconstruídas, vista a 

partir do cais. Nas faces externas (somente nas faces internas) não há diferenciação das partes novas em 

relação às antigas, principalmente quanto as alvenarias remanescente de pedra e as novas em blocos de 

concreto. Foto do autor, maio de 2014. 

                                                           
29 CUNHA, 2004. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/03.032/3181 

Acesso em 15.11.14. 
30 BARBOSA, 2008. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440 

Acesso em 15.11.14. 
31 Idem 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/03.032/3181
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.017/1440
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CARBONARA extrai proposições que são consideradas fundamentais com base na Teoria 

de Brandi: 

“A obra de arte é entendida na sua mais ampla totalidade (como imagem e como consistência 

material, resolvendo-se nesta última ‘também outros elementos intermediários entre a obra e o 

observador’; Brandi, 2004: 40) e, por conseguinte, o restauro é considerado como intervenção 

sobre a matéria, mas também como salvaguarda das condições ambientais que assegurem a melhor 

apreciação do objeto e, quando necessário, como resolução da articulação do espaço físico, no 

qual tanto observador quanto a obra de arte se colocam, e a espacialidade própria da obra.”32 

Este conceito, sobre a relação da imagem e da matéria existente na obra de arte, coloca 

limites à intervenção e impede que o restauro, se encarado como crítico, “recrie” a 

concepção artística e fique restrito ao campo da matéria. Além disso, ressalta a importância 

da recuperação figurativa da obra de arte, que não se deve deixar influenciar pelo excesso 

de zelo arqueológico, o que pode comprometer a própria unidade que se visa reconstruir. 

Compreendendo-se que o zelo excessivo dado pelo viés da leitura arqueológica não impeça 

novas adições contemporâneas. 

Em relação a intervir na recuperação das ruínas, CARBONARA destacou: 

“No campo da restauração dos monumentos arqueológicos emerge, em diversas 

oportunidades, ainda que de simples divulgação, o decidido opor-se de Brandi à 

repristinação e, com frequência, à própria anastilose (Selinunte): contra o 

reerguimento das colunatas, nascidas para definir pórticos escuros e sombreados, 

mas condenados pelo restauro a sobressair-se como pentes em contraluz. Em 

arqueologia ele é ainda mais restritivo do que na arquitetura, tanto por razões 

históricas, quanto por razões propriamente estéticas.”33 

CARBONARA ressalta que nos dias de hoje, na prática, há ainda uma confusão de 

entendimentos sobre como intervir em ruínas: 

“[...] a confusão é grande, tanto que se transita com desenvoltura de recriações modernizadoras e 

fantasiosas à simplista réplica ou ao calque, autodenominado ‘filológico’.”34 

Mas o critério para se caracterizar como ruína não nos parece algo muito claro, uma vez 

que, no Brasil, diversos bens foram classificados dessa forma: 

“No auge do período militar e experimentando o milagre econômico pelo qual passou o país nos 

anos de 1970 a 1980, ocorreu um aumento dos tombamentos de ruínas e remanescentes. O momento 

também experimentou uma ampliação da noção do que é tombamento ao se passar a considerar a 

preservação dos monumentos e conjuntos urbanos aliada a fatores como estudo de ambiência.”35 

Sobre essa questão das intervenções em ruínas, CARBONARA cita Urbani, que defendeu 

a necessidade de revisão dos conceitos de Brandi, pois os considerou muito restritivos. 

Pela constatação dos impactos das novidades do mundo atual e suas consequências no 

                                                           
32 CARBONARA, 2006, Pag. 3. 
33 Idem,  Pag. 7. 
34 Idem, Pag. 12. 
35 PONTES, 2010, Pag. 85. 
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patrimônio, Urbani justificou as intervenções em ruínas diante do estado atual do 

patrimônio, com “o agravamento temerário [...] do estado de conservação de nosso 

patrimônio artístico e, em especial, do patrimônio monumental.36 

Talvez as primeiras propostas de intervenções nos Casarões do Largo Marques de Monte 

Alegre tivessem esse caráter de tentativa de estancar o arruinamento crescente, defendido 

por Urbani. Mas posteriormente, partiu-se para uma intervenção de repristinação parcial, 

de reconstituir o passado através da perpetuação do mito Pelé. 

Sobre a obra de restauro dos “Casarões” e as novas instalações do Museu Pelé, onde 

convivem a parte contemporânea das intervenções com partes antigas remanescentes, 

encontramos na Carta de Veneza, de 1964 a seguinte ressalva no artigo 9º: 

“O restauro é um tipo de operação altamente especializado. O seu objetivo é a preservação dos 

valores estéticos e históricos do monumento, devendo ser baseado no respeito pelos materiais 

originais e pela documentação autêntica. Qualquer operação desse tipo deve terminar no ponto em 

que as conjecturas comecem; qualquer trabalho adicional que seja necessário efetuar deverá ser 

distinto da composição arquitetônico original e apresentar marcas que o reportem claramente ao 

tempo presente. O restauro deve ser sempre precedido e acompanhado por um estudo arqueológico 

e histórico do monumento.”37  

O estudo de caso da restauração do “Casarão do Valongo” proporciona uma série de 

abordagens, que de certa maneira traduzem o momento atual da restauração de bens 

culturais no estado de São Paulo e no Brasil, na medida em a obra envolveu praticamente 

todas as instâncias de governo, além da iniciativa privada através da Lei Rouanet. 

O partido de restauro adotado se traduziu em retomar aspectos arquitetônicos de “unidade 

estilística da obra”, os quais já não mais existiam integralmente na época da intervenção, 

pois se tratava de uma ruína. Em tese, o partido está associado à ideia da volta a um 

passado não mais existente. Também está associado a um novo uso e à perpetuação do 

“mito” do atleta Pelé, e ao "mito" do estado original. Com isso, a questão da restauração 

toma, neste caso, uma dimensão cultural e econômica antes inimaginável para Santos, 

ganhando um campo de estudos e reflexões importantes para a área da restauração. 

Sobre essa questão, ARGAN assinala: 

“Não se pode pretender que o ambiente da vida contemporânea permaneça idêntico ao do passado 

(além do mais, de que passado?), nem tampouco que se bloqueie o processo natural de 

envelhecimento e desagregação das coisas. Por isso, a determinação das relações complexas entre 

o antigo e o moderno deve basear-se em metodologias críticas claras, ainda que não 

                                                           
36 CARBONARA, 2006, Pag. 16 
37 IPHAN, Cartas Patrimoniais, Carta de Veneza 1964. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf Acesso em 

5.07.15. 
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necessariamente idênticas. A proteção dos patrimônios culturais deve certamente ser 

conservacionista, mas não conservadora.”38  

Dentro dessa complexidade de relações entre o antigo e o novo, o significado das ruínas se 

amplia dada a sua importância como fragmento ou referência de memória tecnológica. A 

maneira como se faz uma determinada intervenção de consolidação ou de restauração, 

provoca uma série de interpretações e sempre apresenta diversos tipos de entendimentos 

teóricos e de intervenções. 

Portanto, as repristinações devem ser evitadas porque alteram os testemunhos históricos e 

também modificam a forma primitiva do monumento, depreciando com isso seu efeito 

histórico e artístico. Por outro lado, podem implicar na retomada de aspectos formais e 

estilísticos já desaparecidos e com isso representar um “falso” histórico. 

A relação entre a memória e a preservação de bens culturais já foi estudada por diversos 

autores. Dentre eles se destaca MENEZES que tratou da questão sob três aspectos: a 

reificação da memória, suas raízes no presente e os aspectos de sua fisiologia. 

Sobre a reificação da memória, o autor revela o surgimento de diversos mecanismos de 

preservação da memória sob a ótica dos vários segmentos sociais, tais como, a memória 

social da mulher, do negro, memória sindical, da pessoa, do bairro, do transporte,  

contando com variados instrumentos para sua preservação.   

Conforme tratado por MENESES, A Escola de Frankfurt trata da questão através do estudo 

do processo de reificação, no qual a memória é expulsa da mente através da dinâmica 

social e econômica e instalada no objeto. Esses estudos relacionaram a substituição da 

chamada memória encantada pela memória oficial de caráter celebrativo, em que o valor 

da memória da cidade contemporânea é gradativamente substituído pelo valor de troca 

(razão instrumental e intelectual inimiga do passado).39 

O reconhecimento da importância da preservação da memória levou ao recolhimento, 

organização e a conservação dos indicadores empíricos, entendidos também como suportes 

da memória, segundo MENEZES, “para o conhecimento de fenômenos relevantes e 

merecedores de análise e apreensão histórica.”40 

                                                           
38 ARGAN, 2005, Pag. 86 
39 MENESES, 1992, Pag. 17 
40 Idem, Pag. 10 
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 O autor ressalta que não se pode simplesmente transportar os dados históricos sem 

interpretá-los, mas é necessária a depuração de uma série de elementos “que lhe são 

vulgarmente atribuídos”, para então “abrir caminho ao crivo da história”.  

"O objeto antigo, obviamente, foi fabricado e manipulado em tempo anterior ao nosso, atendendo 

às contingências sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, etc. etc. desse tempo. Nessa medida, 

deveria ter vários usos e funções, utilitários ou simbólicos. No entanto, imerso na nossa 

contemporaneidade, decorando ambientes, integrando coleções ou institucionalizado no museu, o 

objeto antigo tem todos os seus significados, usos e funções anteriores drenados e se recicla, aqui e 

agora, essencialmente, como objeto- portador-de-sentido. Assim, por exemplo, todo eventual valor 

subsistente converte-se em valor cognitivo o que, por sua vez, pode alimentar outros valores que o 

passado acentua ou legitima. Longe, pois, de representar a sobrevivência, ainda que fragmentada, 

de uma ordem tradicional, é do presente que ele tira sua existência. E é do presente que deriva sua 

ambiguidade”41 

Um aspecto importante levantado pelo autor é sobre o abandono e o descarte de um objeto 

no passado. Fato que levará, segundo ele, a “sua tesaurização no presente”, onde 

estabelece relação com a teoria do lixo.42 

O processo que ocorreu com os Casarões confirma de certa forma esse aspecto da 

“tesaurização”. No passado foi um suporte da importância do comércio e da riqueza do 

café em Santos. Fez parte também da construção do poder político local, como sede da 

Câmara e Prefeitura. Com a derrocada do café e mudança da sede do poder em busca de 

novos valores formais em outra construção, os casarões foram sendo utilizados pela 

camada mais pobre da população, ficando de certa forma assim à margem da história, pelo 

menos oficial. No presente foi novamente usado como suporte, para museu, de uma nova 

memória, agora ligada ao futebol. 

Isso explica de certa maneira a forma com que o patrimônio material é relegado ao 

abandono durante um período e posteriormente resgatado na forma de um “tesouro” 

histórico: “A memória é filha do presente. Mas, como seu objeto é a mudança, se lhe faltar 

o referencial do passado, o presente permanece incompreensível e o futuro escapa a 

qualquer projeto” 43 

Segundo MENEZES, os estudos na área das Ciências Sociais apontaram que há 

necessidade de pelo menos dois interlocutores para ser estabelecida a memória codividida. 

A memória coletiva é um sistema organizado de lembranças cujos suportes são “grupos 

                                                           
41 Idem, Pag. 12 
42 Idem, Pag. 12 
43 Idem, Pag. 13 
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espaciais e temporalmente” situados que demonstram “coesão e solidariedade”, em 

momentos de crise.44 

No campo dos significados, do imaginário social, da memória, qual seria a finalidade dessa 

Preservação. Como se daria a seleção do que preservar e como preservar. Além disso, há 

de se perguntar qual seria a importância dessas ações para a sociedade, na medida em que 

se reconstrói a materialidade dos objetos, mas não necessariamente seus significados 

passados. São símbolos produzidos por valores que foram construídos em outros tempos e 

estes nem sempre permanecem, em razão das constantes e permanentes transformações 

sociais. Muitas vezes acaba-se por rejeitar o passado, talvez em razão de que a 

“permanência” do passado seja entendida, pelo menos por uma parcela da população, 

como um obstáculo ao futuro, ao progresso, o que obviamente não se aplica.  

Dessa forma, mesmo com toda a crítica que se possa fazer em relação ao processo de 

restauração dos Casarões, processo esse com certo grau de repristinação, com a busca da 

“unidade estilística” já perdida, devemos admitir que com o restauro, “o juízo de valor”  

foi feito e optou-se pela permanência do edifício no presente, com a aparência que ele 

apresentava no passado.  

                                                           
44 Idem, Pag. 14 
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Conclusão 

No momento em que definimos o tema da Preservação para ser desenvolvido na Dissertação 

de Mestrado, nossa intenção inicial era tratar da Preservação em Santos abrangendo o 

CONDEPASA e os Programas de Revitalização aplicados na cidade.  

No entanto, sem alterar substancialmente nosso tema, fizemos algumas modificações que 

julgamos convenientes para nossa pesquisa. Isto se deu em razão da necessidade de 

circunscrever o assunto e realizar um "recorte" para melhor explorar certas particularidades 

que foram importantes na trajetória da Preservação em Santos. Recorte este que, considerou a 

junção das Políticas de Preservação com os Programas de Revitalização aplicados e seus 

produtos: as obras de restauração. 

Porém, temos a compreensão de que o tema proposto é inesgotável como fonte de pesquisa e 

reflexão acadêmica, tendo em vista que se modifica com uma velocidade espantosa, 

principalmente em decorrência de que cidades médias no Brasil, como Santos, se 

transformam constantemente agregando novas funções a cada momento, gerando desta 

maneira novas percepções e apropriações dos espaços históricos. Da mesma maneira, as 

teorias de como preservar os suportes materiais da memória das cidades também passam por 

uma dinâmica de revisões, muito em razão dos avanços proporcionados por novas pesquisas 

na área.  

Certamente, passamos longe da pretensão de esgotar o assunto na Dissertação, pois, outros 

pesquisadores abordarão este tema e darão novas contribuições no sentido de esclarecer 

pontos que não pudemos contemplar, situação que é extremamente salutar para o avanço do 

conhecimento sobre o assunto. 

Através da pesquisa procuramos entender os mecanismos institucionais que levaram a 

implantação de medidas como os tombamentos de bens culturais no Município de Santos. 

Além disso, e no sentido de explorar um pouco mais o tema e ainda tentar conhecer os 

caminhos que são percorridos até a obra de restauração, determinamos 4 estudos de obras de 

restauração ocorridas na cidade. Selecionamos, sobretudo obras que pudessem refletir os 

períodos que consideramos mais representativos e que tornaram-se referências dentro da 

cronologia das Políticas de Preservação implantadas no Município, desde os anos 1980. 

Então, primeiramente passamos a pesquisar as referências que existiram no município sobre o 

assunto e necessariamente tivemos que nos reportar à atuação do IPHAN, órgão federal que 

iniciou os primeiros tombamentos na Baixada Santista no final dos anos 1930.  

Ao longo da pesquisa, pudemos conhecer e analisar de que forma as políticas de Preservação 

se expandiram através do IPHAN e foram implantados em alguns estados brasileiros, 

principalmente sob influência de ações da UNESCO nos anos 1960, que motivaram os 

Encontros de Governadores realizados nos anos 1970 para tratar do tema do Patrimônio 

Histórico. 

Nesse sentido, também tratamos no mesmo Capítulo 1, mas de forma menos abrangente, a 

atuação do CONDEPHAAT, porém fizemos um  aprofundamento de aspectos importantes 
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sobre a atuação do Órgão Estadual em cada estudo de restauração tratados no capítulo 3. Esta 

decisão que tomamos nos pareceu bastante produtiva para a pesquisa. Com isso acreditamos 

ter resgatado informações sobre o grau de envolvimento do IPHAN e do CONDEPHAAT, 

principalmente de seu quadro técnico, nas questões da Preservação no município. 

Mesmo após a criação e atuação dos Órgãos Federal e Estadual de proteção, os bens não 

classificados ou selecionados como bens de interesse nacional ou estadual  ficaram sem a  

proteção dos órgãos oficiais. Em decorrência deste fato, somando-se a isso os efeitos do 

processo de urbanização das cidades, principalmente na época do "milagre" brasileiro, muito 

provavelmente esses bens, locais, fatalmente desapareceriam, por abandono ou substituição, 

fato que acabou ocorrendo em muitos municípios brasileiros. Na Baixada Santista podemos 

destacar a cidade de São Vicente, que apesar de ser considerada a primeira cidade do Brasil 

conta hoje com poucos exemplares de períodos importantes de sua história, fato que corrobora 

esta tese. 

Em Santos, essa situação de risco ao patrimônio edificado foi observada com maior atenção a 

partir dos anos 1970, particularmente no chamado "centro histórico". Esta constatação, na 

época, motivou as primeiras mobilizações de alguns setores, principalmente ligados à 

Universidade Católica de Santos, no sentido de arregimentar abaixo-assinados e pedir 

tombamentos ao IPHAN e CONDEPHAAT. Nessa época uma figura de destaque foi a 

historiadora e professora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade, que militou em favor de 

tombamentos. 

Essas mobilizações, em um primeiro momento, lograram êxito em chamar a atenção das 

autoridades e de outros setores da sociedade, principalmente dos meios de comunicação, 

evidenciando a necessidade de preservar bens culturais que testemunhavam a memória social 

de Santos. Neste sentido, lembramos que, anteriormente, já haviam ocorrido algumas 

tentativas por parte do Instituto Histórico e Geográfico de Guarujá-Bertioga, IHGGB, que 

inclusive solicitou o tombamento do Outeiro de Santa Catarina tratado no Capítulo 3. 

No entanto, setores ligados à Cultura e ao Ensino universitário perceberam que apenas os 

pedidos de tombamento, com trâmites demorados, eram insuficientes para estancar o processo 

de deterioração do centro e do abandono dos principais edifícios considerados históricos. 

Neste processo, também surgiram iniciativas em criar um órgão municipal de Preservação: o 

CONDEPASA, o qual foi objeto de análise no Capítulo 2. 

A construção desta proposta de criação do órgão municipal ocorreu durante a realização de 

Seminários sobre Preservação na FAUS, onde diversos arquitetos e historiadores e outros 

interessados no assunto se reuniram para debater como encaminhar a questão, ação que 

redundou em propostas. Algumas acabaram sendo encampadas pelo poder público, na época. 

Relembrando que naquele momento, de retomada da autonomia política perdida 

anteriormente, a população santista almejava a reconquista de direitos civis, inclusive sobre as 

questões ligadas à Cultura. 
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Concomitantemente a estes Seminários foram também iniciadas discussões na Câmara 

Municipal de Santos, no âmbito das tratativas da Lei Orgânica do Município visando à 

estruturação de políticas públicas, inclusive da Preservação do Patrimônio Histórico. Desta 

maneira, foram criadas pelo poder público municipal as condições para implantação do 

CONDEPASA, fato ocorrido em 1989. 

Nesta mesma ocasião, através de uma parceria da PMS, IPHAN, CONDEPHAAT e 

Universidades locais, delimitou-se uma área de proteção do patrimônio cultural, denominada 

Subzona de Interesse Histórico e Cultural. Como já dissemos, estas foram duas das propostas 

que surgiram nos Seminários da FAUS e que foram tratadas no Capítulo 2. 

Com isso, o centro de Santos, local onde a cidade se desenvolveu a partir do século XVI, 

passou a ser tratado, à semelhança do Programa Corredor Cultural do Rio de Janeiro, como 

um conjunto urbano a ser preservado, ideia preconizada na Europa através da Declaração de 

Amsterdã de 1975. 

Nesta mesma linha, outros Programas também foram sucessivamente implementados em 

Santos: "Cores da Cidade" (1993), "Corredores de Proteção Cultural" (1998), e por último e 

vigente até hoje o "Alegra Centro" (2003). 

A seguir gostaríamos de tecer considerações sobre pontos que pudemos observar no 

transcorrer da pesquisa: 

O primeiro deles refere-se à relação da Preservação com a Memória, e sobre "qual" memória 

se desejou preservar. 

Outro aspecto importante foi definir qual o papel que os Órgãos de Preservação 

desempenharam  neste processo. 

Coube também, procurar entender se as políticas implementadas pelo poder público em 

Santos resultaram em ações efetivas de Preservação. 

Por fim, buscou-se compreender a relação destas políticas com as obras realizadas e, para isso 

determinamos os 4 estudos, os quais também nos deram a oportunidade para analisar os 

preceitos técnicos e teóricos aplicados às obras abordadas no Capítulo 3: o Casarão Branco da 

Praia, o Outeiro de Santa Catarina, o Teatro Guarany e os Casarões do Valongo. 

A construção da Memória Santista 

Em relação às questões da Memória e Preservação no período estudado, percebemos através 

dos documentos que, alguns historiadores tiveram um papel relevante em relação a sublinhar 

a importância e, sobretudo a necessidade de "construir" a memória santista. Neste longo 

processo destacamos a figura de Frei Gaspar da Madre de Deus que primeiramente pesquisou 

a formação de Santos e seus primeiros povoadores europeus. Desta maneira, Frei Gaspar 

passou a ser considerado como a primeira referência sobre a história de Santos. Em razão 

disso, este religioso passou a ser citado pelos demais pesquisadores que vieram 

posteriormente. 
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Outros historiadores também pioneiros no papel de "construtores" da historia local: Alberto 

de Souza, Francisco Martins dos Santos, Ernesto de Souza Campos e José da Costa e Silva 

Sobrinho. Estes também passaram a ser a base da historiografia santista, e estão presentes nos 

mais variados tipos de citações acadêmicas e em periódicos como é o caso da historiadora e 

professora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade. 

Os historiadores santistas, pós-Frei Gaspar, produziram um modelo que cultuava esta 

"tradição", apresentando dois aspectos interessantes e aparentemente contraditórios, ao aliar 

uma certa modernidade embasada nos valores da tradição e do nacionalismo.  

Esta concepção pode, em tese, ser relacionada ao Modernismo, uma vez que não se encaixa 

nos cânones anteriores onde também havia a influência do Nacionalismo. Na Literatura se 

chamou de "Nativismo" e "indianismo romântico" expressões utilizadas para os séculos XVIII 

e XIX. 

A questão do Nacionalismo também foi relacionada às Artes e a Literatura dentro do 

movimento Moderno no início do século XX por Antonio Candido e Eduardo Jardim Moraes, 

conforme nos aponta FONSECA1. 

Na literatura, esta ruptura ocorreu com o Modernismo: 

"O Modernismo, para Antonio Candido, surge como um movimento de ruptura com essa tradição que a 

proclamação da República não alterou"2  

Porém, FONSECA se reporta ao entendimento formulado por Eduardo Jardim de  Moraes, de 

que esse rompimento não ocorreu, pelo menos não de imediato no movimento das Artes: 

"Esse autor considera que foi no contato com as vanguardas europeias que os modernistas perceberam 

que a modernização da expressão artística, entendida como rompimento radical com o passado, só 

tinha sentido em países onde havia uma tradição nacional internalizada. Em países de formação mais 

recente, como o Brasil, cuja tradição ainda estava por construir, a adesão imediata ao novo 

descaracterizaria a produção artística no que ela teria de particular - o seu caráter nacional - 

perdendo assim também o seu valor universal, enquanto arte." 3  

Em Santos a construção da tradição através da preservação da Memória obviamente não 

ocorreu sem conflitos. O próprio crescimento da cidade no período do café torna essa 

construção da Memória algo extremamente difícil.  

Este processo histórico, de construção e substituição fez com que a cidade de Santos, tivesse 

um número relevante de locais para serem enquadrados como referenciais da Memória, dos 

monumentos aos edifícios, das praças com bustos de personagens políticos aos esportistas de 

fama mundial, enfim um passado a se cultuar. 

Porém, as "ameaças" do progresso transformador, ou do abandono nos períodos de estagnação 

econômica foram analisados em diversas pesquisas realizadas ao longo do tempo. Algumas se 

destacaram em analisar as causas dessa transformação urbana e social, destacando-se os 

trabalhos realizados pelas pesquisadoras Ana Lúcia Duarte Lanna e Maria Lucia Gitahy.  
                                                           
1 FONSECA, 2005. 
2 Idem, p. 89. 
3 Idem, p.90. 
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O papel dos Órgãos de Preservação 

Esses períodos extremados, hora de grande progresso econômico, hora de estagnação, cada 

um a sua maneira colocaram desafios para os setores preservacionistas ao longo dos anos.  

A primeira referência sobre a preocupação com a Preservação em Santos ocorreu nos anos 

1920 com a manifestação pública do poeta Vicente de Carvalho contra a venda da área hoje 

correspondente aos jardins tombados da orla praia, conforme mencionamos no Capítulo 2. 

Concretamente as primeiras ações efetivas foram iniciadas no final dos anos 1930 com a 

abertura do processo de tombamento da igreja Carmelita pelo então recém-criado IPHAN: 

"Nesse sentido, o SPHAN é um capítulo da história intelectual e institucional da geração modernista, 

um passo decisivo da intervenção governamental no campo da cultura [...] Essa geração de jovens 

intelectuais e políticos mineiros converteu sua tomada de consciência do legado barroco em ponto de 

partida de toda uma política de revalorização daquele repertório que eles mapearam e definiram como 

'memória nacional'.4 

Conforme observamos no transcorrer da pesquisa, não podemos creditar ao IPHAN um 

grande número de tombamentos em Santos. Ainda que tenha se concentrado em edificações 

religiosas, fortalezas e poucos edifícios neoclássicos, principalmente representativas da 

arquitetura litorânea de "pedra e cal", não podemos atribuir estes tombamentos a um trabalho 

sistemático de inventário. Baseava-se muito mais na intuição do que em estudos sistemáticos.  

Porém, existiram os levantamentos e as indicações iniciais de Mário de Andrade, que não 

foram seguidas de imediato. Além disso, Andrade não indicou nada a partir do século XIX. 

Mas, foram feitos tombamentos como do Sobrado com Frontaria Azulejada e Casa de Câmara 

e Cadeia a pedido de Luis Saia. Desta maneira, podemos atribuir grande parte dos 

tombamentos às avaliações e entendimentos de Luis Saia, no período em que esteve na 

Diretoria Regional de São Paulo. Como afirmamos anteriormente, o trabalho do órgão federal 

contribuiu ao menos no sentido de impedir que fossem suprimidos da paisagem local os 

últimos exemplares da arquitetura colonial em solo santista. 

Posteriormente, com a criação do CONDEPHAAT no final dos anos 1960, a Baixada Santista 

passou a contar com a atuação de um órgão com as atribuições de preservar o patrimônio que 

não figurava como "patrimônio nacional". 

No entanto, em determinadas situações dos estudos observamos que ocorreram divergências 

de critérios entre os próprios relatores dos processos. Inclusive, com certa alternância de 

conselheiros relatores, conforme apontamos em algumas situações, como nos casos do 

Outeiro de Santa Catarina e do Casarão Branco da Praia, gerando com isso, visões diferentes 

sobre o objeto de análise. Isto não deve necessariamente ser considerado como algo negativo, 

porém não se configura, em determinadas situações apontadas, como equilíbrio de posições, 

pois algumas vezes  foram antagônicas.  

                                                           
4 MICELI, Sérgio. SPHAN: Refrigério da Cultura Oficial. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico  Nacional, 

nº 22, 1987, p.44. 
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Outra questão é que nem sempre, no caso da cidade de Santos, a dinâmica das relações entre o 

órgão estadual e a comunidade de Santos atendeu às expectativas. Notadamente no caso do 

"Casarão Branco", onde além da demora na análise, cerca de 20 anos, o resultado não 

contemplou a expectativa do grupo que havia solicitado o tombamento.  

Podemos, no entanto, observar que muitas vezes as ações de Preservação configuraram-se em 

pleno êxito em Santos, apesar de que em algumas situações o órgão estadual teve certa 

dificuldade em dialogar com setores da população local, como foi o caso do Teatro Guarany 

tratado no Capítulo 3. 

Além disso, não poderíamos deixar de reconhecer o importante papel desempenhado pelo 

CONDEPHAAT na preservação de bens no Estado e particularmente no litoral paulista. Este 

trabalho resultou na quantidade expressiva de tombamentos realizados pelo órgão, 

comparativamente com outras regiões: "A maior parte dos bens tombados concentram-se no 

litoral, representando a fase da colonização e as construções de pedra e cal." 5 

Da mesma maneira devemos sublinhar que o órgão estadual contribuiu na expansão da 

consciência da população do litoral, sobretudo em relação à importância da Preservação da 

Memória das cidades. Particularmente em Santos, além dos diversos tombamentos realizados, 

o CONDEPHAAT participou e contribuiu, através de seu quadro técnico, na criação do 

CONDEPASA.   

Com a criação do CONDEPASA, a cidade de Santos passou a contar com um valioso 

instrumento para inventário de bens culturais, arquitetônico e natural, no âmbito local. 

Além de colocar em prática a medida administrativa do tombamento, o CONDEPASA 

contribuiu também para a implantação de uma política pública, associada ao planejamento 

urbano, para a recuperação de seu acervo de imóveis com interesse histórico situado na área 

central.  

Ao longo de seus 25 anos de atuação o CONDEPASA baseou-se no modelo estruturado no 

órgão estadual: um corpo de Conselheiros representando diversas entidades da sociedade civil 

e estatal e um corpo técnico composto basicamente de historiador, arquitetos, estagiários e 

área administrativa. 

Comparativamente a outras regiões do Estado de São Paulo, onde a existência de Conselhos 

de Preservação é muito incipiente conforme dados apresentados pelo CONDEPHAAT6, a 

experiência do CONDEPASA é bem sucedida, principalmente quando toma-se como 

parâmetro seus resultados efetivos dentro do universo da Preservação: tombamentos, 

                                                           
5 Idem, p. 16. 
6 Durante a Oficina realizada no CEPAM na Cidade Universitária da USP, em junho de 2015,  a historiadora da 

UPPH do CONDEPHAAT, Elisabete Mitiko Watanabe apresentou alguns dados sobre a existência de poucos 

Conselhos Municipais de Preservação que efetivamente atuam no Estado de São Paulo.  Além disso, ressaltou 

que apenas 15% dos municípios paulistas contam com algum tipo de legislação direcionada à Proteção de Bens 

Culturais. Dentro da temática proposta, nesta mesma Oficina também apresentamos uma avaliação da atuação do 

CONDEPASA. Ver Anais da Oficina Patrimônio Artístico-Cultural - Redes Municipais realizada pelo CEPAM 

em  2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fllaJPjMlXY, acessado em 14.02.2017, às 17:00 

hs. 



289 
 

restaurações, educação patrimonial e suporte técnico aos munícipes, conforme demonstramos 

no Capítulo 2. 

Porém, naturalmente como qualquer política pública, a experiência municipal também 

apresentou ao longo de sua trajetória limitações. Algumas de ordem administrativa e outras 

provavelmente decorrentes do próprio modelo reproduzido das experiências preservacionistas 

dos demais órgãos estadual e federal. 

Em relação aos problemas administrativos, a atuação do órgão dependeu quase que 

exclusivamente de um grupo de profissionais, principalmente do quadro da PMS e das 

Universidades locais, que se dedicaram a pesquisar, catalogar e principalmente definir qual 

seria o campo de atuação do órgão de preservação.  

Outra missão, mais árdua, foi "convencer" o poder público, considerando-se as alternâncias de 

prefeitos, de que a preservação do patrimônio cultural é um ponto de equilíbrio entre o futuro 

e o rico passado da cidade. Além de ser um fundamental instrumento a ser utilizado no 

presente -onde se dá este reconhecimento- para agregar qualidade de vida à cidade e 

consequentemente às relações sociais inerentes. Porém, muitas vezes não houve esta 

compreensão por parte de alguns administradores, faltando assim o devido apoio, 

principalmente material, que a implementação do trabalho de Preservação requer. 

Podemos chegar a esta conclusão na medida em que, mesmo com um relevante trabalho 

prestado aos munícipes ao longo de 25 anos de existência, o conselho municipal ocupa ainda, 

um pequeno espaço físico desde a sua criação, obviamente insuficiente e desconfortável para 

abrigar suas atividades. O que demonstra a falta de atenção dos administradores com as 

atividades de preservação na medida do mínimo investimento público em sua infraestrutura 

administrativa. 

Com isso, muitos desafios enfrentados ao longo dos anos dependeram do esforço e dedicação 

de conselheiros e técnicos, situação muito corriqueira em órgãos que atuam na preservação de 

bens culturais no Brasil. 

Se somos capazes de reconhecer grandes virtudes no CONDEPASA, também não podemos 

deixar de perceber certo esgotamento em seu modelo. Observa-se que o próprio órgão 

nacional, o IPHAN, abre-se a novos entendimentos sobre os significados do patrimônio 

cultural. Passando inclusive, a considerar aspectos do patrimônio imaterial, tais como os 

costumes e modos de fazer da Cultura Popular. Este talvez seja um dos aspectos a ser 

considerado pelos conselhos municipais, como o CONDEPASA, em seus objetivos: a rica 

cultura local. Desta maneira, deveria reformular os mecanismos utilizados desde sua criação, 

a priorização de tombamentos do patrimônio material caracterizado pelos edifícios. 

Por outro lado esse modelo em que o "Estado" é o principal mentor e único protagonista, 

passou a ser constantemente questionado pela sociedade. 
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Exemplo disso é uma Lei municipal7 recentemente promulgada em Santos, onde o 

tombamento deverá obrigatoriamente ser submetido a uma audiência pública na Câmara 

Municipal. Com isso, o órgão deverá abrir a discussão sobre seus critérios em selecionar bens 

culturais do município. Mas, ao mesmo tempo, aumentará a influência política em suas ações, 

fato que na sua origem, nos anos 1980, também ocorreu, conforme demonstramos no Capítulo 

2. 

Acreditamos que, os Conselhos Municipais, se desejarem continuar sendo um polo de 

discussão e disseminação das políticas de Preservação terão que necessariamente reformular 

suas relações -onde o Estado se impõe, mesmo que de forma legal- com a sociedade e adotar 

estratégias mais flexíveis -principalmente educativas- e  procurando através do diálogo a 

melhor maneira de desburocratizar suas ações. 

Outra questão importante, é a que advém dos confrontos jurídicos,  entre  as ações de 

preservação, baseadas no tombamento de imóveis, envolvendo promotores, juízes e 

proprietários de imóveis com interesse cultural. Isso se deve principalmente, como ocorre em 

Santos, pela valorização imobiliária dos terrenos. O tombamento coloca de certa maneira o 

impedimento de se aferir integralmente o potencial de lucro do imóvel. 

Segundo RODRIGUES: "Os efeitos do tombamento são, sem dúvida, contraditórios, mas é 

inegável que ele representa o exercício da supremacia do interesse público sobre o privado."8 

No intuito de diminuir ou tentar ao menos minimizar este aspecto contraditório sublinhado 

por RODRIGUES é que a questão da preservação foi incluída no planejamento urbano da 

cidade. Com isso, foram criadas legislações e planos de revitalização voltados a recuperação 

de bens culturais, principalmente situados na área central de Santos.   

As políticas implementadas pelo poder público em Santos  

Nessa linha, foram sucessivamente implementados em Santos diversos Programas: "Cores da 

Cidade" (1993), "Corredores de Proteção Cultural" (1998), e por último e vigente até hoje o 

"Alegra Centro" (2003). 

A avaliação que podemos fazer é que os resultados alcançados foram promissores, 

principalmente pela continuidade dos programas para recuperação da área central, 

considerando-se que, a descontinuidade administrativa é, infelizmente, com pouquíssimas 

exceções quase sempre uma regra em nosso país. 

Um aspecto importante na continuidade dos programas de recuperação do centro pode ser 

destacado em relação à preocupação contida nas legislações, que estimulam novos usos para 

os imóveis. Com isso, a região passou por diversas mudanças e novas apropriações por parte 

                                                           
7 Lei nº 3.342 de 11 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial de Santos. Acessível em: 

www.santos.gov.br. 
8 RODRIGUES, 1998, p. 13.  
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de investidores e da população que trabalha e frequenta a região, inclusive voltadas para o 

turismo. 

Os 4 estudos  

Estes novos usos foram benéficos do ponto de vista econômico e cultural e foram 

implementados através de obras de restaurações, realizadas no período de 1990 até 2015: 

Casarão Branco da Praia (1992), Outeiro de Santa Catarina (1992), Teatro Guarany (2010) e 

Casarões do Valongo (2015), cujas análises foram desenvolvidas no Capítulo 3. 

Em relação as estas obras, cabe destacar que ocorrem após as primeiras ações da PMS para 

preservar bens culturais no município. Em períodos  próximos ocorreram as duas primeiras: o 

Casarão Branco e o Outeiro de Santa Catarina, já no contexto das primeiras leis 

preservacionistas no início dos anos 1990. As obras do Teatro Guarany e Casarões do 

Valongo foram produtos de um período posterior, quando essa legislação já tinha incorporado 

instrumentos importantes de incentivos fiscais e grandes investimentos de empresas, através 

de isenções de tributos com a utilização da Lei Rouanet. 

Do ponto de vista da Restauração, podemos tecer algumas considerações decorrentes da 

análise feita anteriormente. 

Primeiramente é importante salientar que estas obras foram realizadas dentro da dinâmica da 

elaboração da Legislação de proteção aos bens culturais e também dos programas de 

revitalização implantados pela PMS, excetuando-se a restauração do "Casarão Branco" que 

foi uma experiência muito particular conforme demonstramos na pesquisa. 

Em relação a esta restauração do Casarão Branco da Praia, podemos defini-la como inédita 

em Santos. Isto decorre das condições muito particulares onde, pela primeira vez convergiram 

esforços de vários setores da sociedade no intuito de recuperar um bem visto como de valor 

cultural. Nesse contexto, agentes púbicos e privados firmaram uma parceria que culminou na 

implantação da Pinacoteca Benedicto Calixto. 

Os trabalhos de restauração do Casarão Branco partiram das condições encontradas no 

imóvel, dos materiais existentes muito deteriorados. O partido de restauro, quase de caráter 

empírico em muitos aspectos, logrou êxito em devolvê-lo à comunidade que o utiliza até hoje. 

Esta restauração demonstra que a construção de uma parceria entre poder público -

principalmente dentro da perspectiva de continuidade das ações- e diversos setores da 

sociedade preocupados com a Preservação deve ser referenciada principalmente pelo caráter 

permanente de gestão de um equipamento cultural aberto a toda a comunidade, como é o caso 

da Pinacoteca. Neste sentido, quando nos deparamos com as dificuldades e os desafios 

presentes, o resgate do contexto em que ocorreu esta restauração é muito positivo e nos leva a 

uma reflexão sobre a importância em valorizar as parcerias. 

Outra obra realizada também neste período, a restauração do Outeiro de Santa Catarina, nos 

mostrou a importância e o papel que os órgãos estadual e federal tiveram nas ações iniciais 

propostas pelo município, sobretudo em relação ao efetivo apoio que estes órgãos deram nas 
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obras de restauração, repassando conhecimento técnico diante da  ainda incipiente experiência 

local. 

Sua restauração se deu com base na avaliação dos técnicos que atuaram na época e, o  partido 

adotado, para a implantação de um Centro de Memória, tomou como base as condições 

remanescentes da antiga residência e, com algumas reconstituições, buscando retomar e 

reforçar aspectos formais.  

Nos outros dois estudos, a restauração do Teatro Guarany e Casarões do Valongo, as obras 

executadas tiveram algumas semelhanças. A primeira é que estes imóveis sofreram um 

processo de abandono, decorrente da deterioração da região central de Santos. Diante do 

quase arruinamento foram restaurados após o aporte de  vultosos recursos na recuperação, 

retratando um breve período que marcou o apogeu das restaurações em Santos.  

Estas obras demonstram a escala amplificada que a restauração tomou no processo percorrido 

desde os anos 1980. Mas, observa-se também, paradoxalmente, o abandono da difusão de 

conceitos tão importantes e fundamentais como a conservação e a manutenção básica e 

primordial destes e de outros imóveis da região central. Isto se deu muito em razão da ideia 

construída por setores da preservação de que, através das grandes restaurações, previamente 

escolhidas, promovidas pelo poder publico, impulsionam-se as iniciativas dos proprietários de 

imóvel particulares, principalmente com potencial para uso comercial. Essa é a tônica do que 

foi difundido no Brasil recentemente: o investimento público -através de isenções de tributos- 

gera um efeito em cascata estimulando a economia, seja nacional ou local. Em muitas 

situações, isto acaba gerando movimentos descontinuados, que na verdade não se sustentam 

por muito tempo, sobretudo do ponto de vista das áreas com potencial histórico.  

Nesta mesma dinâmica o poder público municipal implementou o Programa Alegra Centro, 

que buscou através de vários incentivos fiscais atrair novos usos para a região central. Em 

razão da atual crise econômica e do aparente esgotamento do programa, urbanistas passaram a 

sinalizar que a falta de habitações nesta região é o fator principal da situação de abandono.  

Portanto, a discussão extrapola a órbita da restauração de imóveis passando para a 

problemática do planejamento urbano, o que não nos surpreende -como urbanistas- na medida 

em que não devemos isolar a questão da preservação de bens ou o aproveitamento de 

conjuntos históricos, da problemática dos estudos urbanos.  

Em relação às fontes disponíveis para o desenvolvimento da pesquisa, é relevante destacar a 

importância da disponibilidade das informações e materiais para análise de obras de 

restauração. Esta orientação contida na Carta de Veneza, muitas vezes não é respeitada: 

"Os trabalhos de conservação, de restauração e de escavação. serão sempre acompanhados pela 

elaboração de uma documentação precisa sob a forma de relatórios técnicos analíticos e críticos, 

ilustrados com desenhos e fotografias. Todas as fases dos trabalhos de desobstrução, consolidação, 

recomposição e integração, bem como os elementos técnicos e formais identificados ao longo dos 
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trabalhos serão ali consignados. Essa documentação será depositada nos arquivos de órgão público e 

posta à disposição dos pesquisadores; recomenda-se sua publicação." 9 

Nos casos das obras que nos propusemos a pesquisar e analisar, tivemos que nos ater aos 

processos de aprovações de projetos de restaurações que permanecem arquivados na FAMS. 

Em Santos, o licenciamento de obras de restauração teve significativo avanço em relação à 

proposição da Resolução nº 02 de 2005, na qual o CONDEPASA estipulou um roteiro básico 

com orientações aos profissionais envolvidos em obras de restauração, tais como o histórico 

das intervenções anteriores, prospecções e a justificativa para a intervenção proposta. A partir 

deste momento, houve uma sensível melhora no fluxo de informações sobre as obras de 

restauro, e a consequente melhoria na qualidade dos projetos e agilidade das análises.  

Quanto à divulgação, através de publicações, das intervenções, a mesma ocorreu somente em 

três situações: na restauração do Casarão Branco, com a publicação de documento disponível 

na biblioteca da Pinacoteca Benedicto Calixto e nas restaurações do Teatro Guarany e dos 

Casarões do Valongo, dos quais foram publicados os livros correspondentes, patrocinados 

pela Lei Rouanet. Apesar, dessas publicações serem bastante ilustradas e detalharem os 

projetos de restauração, não se observa a rotina de elaboração de Relatórios Técnicos com 

registros de todas as fase da obra.  

Se tais Relatórios Técnicos fossem disponibilizados, seria possível aos pesquisadores um 

melhor entendimento de todos os procedimentos adotados ao longo dos serviços, uma vez que 

obras de reforma ou restauração não são um campo de afirmações exatas e na maioria das 

vezes demandam a tomada de decisões que eventualmente podem alterar os planos iniciais. 

Através destas publicações, informações importantíssimas sobre as restaurações passariam a 

ter registros que poderiam ser acessados por todos, possibilitando aos pesquisadores o 

entendimento dos avanços (ou retrocessos) das metodologias de restauração e atenderia ao 

preconizado na Carta de Veneza. 

Outra questão fundamental é que os órgãos de preservação devem adotar procedimentos para 

avaliar obras de maneira conjunta - ou adotando critérios compatíveis- evitando com isso a 

variedade de entendimentos. Esta medida, além de agilizar o fluxo das aprovações permite 

também a adoção de partidos de restauro mais claros em seus objetivos. A experiência no 

município de São Paulo com a adoção de Escritório Técnico de Gestão Compartilhada pelo 

IPHAN, CONDEPHAAT e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, pode ser uma medida muito 

positiva neste sentido. 

Por fim, cabe também destacar o importante papel desempenhado pelas universidades 

públicas e privadas na implantação das políticas de Preservação em Santos. Este papel 

relevante abrange não somente a participação direta exercida através das representações no 

CONDEPASA, mas também no apoio e difusão do patrimônio cultural através das pesquisas, 

seminários e cursos de restauração. 

                                                           
9 Artigo 16º da Carta de Veneza. Fonte: Arquivo IPHAN. Disponível: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf. Acessado em 

10.02.17, às 16:30hs. 
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Certamente o que nos motivou, em relação ao tema desenvolvido na Dissertação foi, através 

das reflexões sobre 4 estudos de restauração, compreender a dinâmica da preservação em 

Santos, considerando que esta pesquisa é apenas um recorte de um tema extremamente amplo 

e em permanente mutação. Nossa intenção foi contribuir para a difusão das informações sobre 

a Preservação e o aprofundamento da análise dos temas que envolvem a restauração de bens 

culturais. 
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Denominação do Bem Localização
Época da 

construção

Relacionado 

por Ricardo 

Severo em 

1917 (*)

Relacionado 

por Mario de 

Andrade em 

1937 (**)

Processo de Tombamento/ 

SPHAN - IPHAN (***)

Data da inscrição 

no Livro Tombo 

(***)

Capela do Monte Serrat Santos 1602 X X

Igreja e Convento de Santo Antônio 

do Valongo

Largo Marquês de Monte 

Alegre, 13, Santos
1640 X X

Processo 556/1957 - 

Retábulo da Capela da 

Venerável Ordem Terceira 

de São Francisco da 

Penitência e Bens Integrados

mai/03

Matriz de Itanhaém Itanhaém século XVI X X Processo 215/1939

Forte de São Tiago ou S. João Bertioga 1557 X Processo 219/1939

Forte de S. Felipe ou S. Luís
Ponta norte da Ilha de 

SantoAmaro
1552 X Processo 752/1964

Fortaleza da Barra Grande ou de 

Santo Amaro

Ponta sul da Ilha de Santo 

Amaro
1584 X Processo 441/1950

Forte da Praia do Góis Ilha de Santo Amaro 1766/1767 X Processo 441/1951

Forte de Vera Cruz de Itapema Ilha de Santo Amaro
final do 

Século XVI
X

Ruínas da Capela de Santo Amaro Ilha de Santo Amaro 1540-1742 X

Ruínas da Igreja de N.S. das Neves Área continental de Santos 1532 X

Ruínas do Engenho de S. Jorge dos 

Erasmos
Ilha de S. Vicente 1534 X Processo 678/1962

Ruínas do Engenho dos Chaves Ilha de Santo Amaro
S/ datação 

definida
X

Ruínas do Convento de S. João Ilha defronte à Bertioga século XVII X

Ruínas da Igreja dos Jesuítas
Ilha de Santo Amaro, nos 

Macacos
século XVII X

Ruínas jesuíticas do Coatinga Ilha de Santo Amaro
S/ datação 

definida
X

Ruínas do Barnabé  Ilha Barnabé 1820 X

Mosteiro e Igreja de São Bento Morro de São Bento, Santos 1650 X Processo 348/1945 mar/48

Igreja e Convento do Carmo Praça da República, Santos século XVI X

Processo 217/1939 Processo 

661/1962 Processo 1251-

T/1987

Ordem Terceira do Carmo Praça da República, Santos
seculo 

XVIII
X Processo 216/1939 mar/41

Casa do Trem (Bélico)

Rua do Tiro, 11, esquina com a 

Rua Visconde do Rio Branco, 

Santos

século XVII X Processo 219/1939 fev/40

Igreja de S. Francisco de Paula Santos ( demolida)
séc. 

XIX/XX
X

Capela de Sant'Ana do Acaraí São Vicente
S/ datação 

definida
X

Igreja e Convento de Itanhaém Itanhaém
S/ datação 

definida
X Processo 215/1938

Casa de Câmara e Cadeia Praça dos Andradas, s/n, Santos Processo 0545/1956 mai/59

Imóvel na Rua do Comércio 94/96 

e 98
Rua do Comércio, Santos Processo 751/1965

Edifício da Bolsa Oficial do 

Café/2012, com a atribuição de 

valor histórico e artístico 

Rua Quinze de Novembro, 

esquina com a Rua Frei Gaspar, 

Santos

Processo 1514/2003 jan/12

APÊNDICE A

(***)IPHAN -  BENS TOMBADOS E PROCESSOS DE TOMBAMENTO EM ANDAMENTO. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/2016-11-25_Lista_Bens_Tombados.pdf

(*) MELLO, 2007 e PINHEIRO, 2011

(**) MEC.SPHAN, 1981

Fonte: 

BENS RELACIONADOS POR SEVERO, ANDRADE E TOMBADOS PELO IPHAN NA BAIXADA SANTISTA
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Denominação do Bem Localização
Época da 

construção

processo de Tombamento/ 

CONDEPHAAT
Resolução de Tombamento Livro do Tombo 

Casa do Trem (Bélico)

Rua do Tiro, 11, esquina com a 

Rua Visconde do Rio Branco, 

Santos

século XVII Processo 00293/1973
Resolução de Tombamento: 

Ex-Officio em 01/12/1980

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 142, p. 26, 

29/05/1981

Mosteiro e Igreja de São Bento Morro de São Bento, Santos 1650 Processo 00357/1973
Resolução de Tombamento: 

ex-officio em 13/8/79

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 30, p. 3, 

05/04/1971

Ordem Terceira do Carmo Praça da República, Santos
seculo 

XVIII
Processo 00358/1973

Resolução de Tombamento: 

IPHAN em 09/05/1940 e 

24/03/1941, ex-officio em 

09/09/1981

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 110, p. 15, 

11/10/1975

Casa de Câmara e Cadeia
Praça dos Andradas, s/n, 

Santos
1869 Processo 00360/1973

Resolução de Tombamento: 

Ex-Officio em 11/12/1974

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 90, p. 10, 

12/12/1974

Ruínas do Engenho de S. Jorge dos 

Erasmos
Ilha de S. Vicente 1534 Processo 00362/1973

Resolução de Tombamento: 

Ex-Officio em 11/12/1974

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 89, p. 10, 

11/12/1974

Ruínas do Engenho do Rio 

Quilombo
Vale do Quilombo, Santos s/ datação Processo 00382/1973

Resolução de Tombamento: 

Resolução de 18/03/1974

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 79, p. 8, 

20/02/1974

Edifício da Bolsa Oficial do 

Café/2012, com a atribuição de 

valor histórico e artístico 

Rua Quinze de Novembro, 

esquina com a Rua Frei Gaspar, 

Santos

1922 Processo 00421/1974
Resolução de Tombamento: 

Resolução 36 de 22/09/1981

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 157, p. 34, s.d.

Casarão do Valongo
Largo Marquês de Monte 

Alegre, s/n, Santos
1867/ 1872 Processo 00429/1974

Resolução de Tombamento: 

Resolução 4 de 03/02/1983

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 209, p. 57, 

09/02/1983

Serra do Mar e de Paranapiacaba Estado de São Paulo Processo 20868/1979
Resolução de Tombamento: 

Resolução 40 de 06/06/1985

Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico: inscrição nº 16, 

p. 305, 08/09/1986

Teatro Coliseu 
Rua Amador Bueno, 237, 

Santos
1924 Processo 22273/1982

Resolução de Tombamento: 

Resolução 29 de 19/12/1989

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 290, p. 74, 

06/07/1990

Igreja e Convento de Santo Antônio 

do Valongo

Largo Marquês de Monte 

Alegre, 13, Santos
1640 Processo 22391/1982

Resolução de Tombamento: 

Resolução 44 de 28/09/1995

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 318, p. 80, 

31/01/1996

Outeiro de Santa Catarina
Rua Visconde do Rio Branco, 

48, Santos
1543/ 1880 Processo 24317/1985

Resolução de Tombamento: 

Resolução 07 de 09/04/1986

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 250, p. 66, 

22/01/1987

E.E. Barnabé
Praça Correa de Mello, s/n, 

Santos
1900 Processo 24929/1986

Resolução de Tombamento: 

Resolução 60 de 21/07/2010

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 377, p. 103 a 

110, 05/09/2011

E.E. Dr. Cesário Bastos
Praça Narciso de Andrade, s/n, 

Santos
1915 Processo 24929/1986

Resolução de Tombamento: 

Resolução 60 de 21/07/2010

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 377, p. 103 a 

110, 05/09/2011

E.E. Visc. São Leopoldo Rua João Guerra, 251, Santos 1915 Processo 24929/1986
Resolução de Tombamento: 

Resolução 60 de 21/07/2010

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 377, p. 103 a 

110, 05/09/2011

Vale do Quilombo Santos Processo 25050/1987
Resolução de Tombamento: 

Resolução 60 de 22/10/1988

Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico: inscrição nº 20, 

p. 305 e 306, 08/06/1989

Museu de Pesca
Avenida Bartolomeu Gusmão, 

192, Santos
1909 Processo 25628/1987

Resolução de Tombamento: 

Resolução 40 de 02/04/1998

Livro do Tombo Histórico: 

Inscrição nº 321, p. 81, 

26/8/1998

Ilhas, Ilhotas e Lajes

Municípios: Bertioga, 

Caraguatatuba, Itanhaém, 

Santos, São Sebastião e 

Ubatuba

Processo 26855/1989

Resolução de Tombamento: 

Resolução Secretaria da 

Cultura 8 de 24/03/94

Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico: inscrição nº 27, 

p. 308 e 309, 20/05/1994

Conjunto de Obras de Saneamento 

da Baixada Santista, de Saturnino 

de Brito

Baixada Santista

inaugurada 

em 25 de 

abril de 

1912

Processo 40224/2000 SC 23 de 16/06/2006

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 353, p. 95, 

06/12/2006

Jardins da Orla Orla de Santos 1934 Processo 42390/2001

Resolução 68 de 24/08/2011 

e Resolução 18 de 

15/03/2016

Conjunto do antigo Instituto 

Escolástica Rosa

Av. Bartolomeu de Gusmão nº 

111, Santos
1908 Processo 63865/2001 Resolução 63 de 07/08/2013

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 404, pg.119

Imóvel na Rua do Comércio 94/96 

e 98
Rua do Comércio, Santos 1865 Processo 22046/1982

Resolução de Tombamento: 

Ex-Officio em 12/05/1982

Livro do Tombo Histórico: 

inscrição nº 220, p. 62, 

19/01/1987

Fonte: CONDEPHAAT, http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site. Acessado em 29/05/2016, às 17:00hs.

RELAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO CONDEPHAAT NO MUNICÍPIO DE SANTOS

APÊNDICE B



CARACTERÍSTICAS CONDEPASA CONDEPACC

Data de criação 08/07/1991 (1)    17/12/1987

Lei Lei nº 753/91 (2) Lei nº 5.885/87 (3)

Competências
Definir política municipal de defesa  e proteção do patrimonio cultural e 

natural; Deliberar sobre os tombamentos

Definir política municipal de defesa  e proteção do patrimonio 

cultural e natural

Autonomia Autonomo e deliberativo, nos termos do art. 209 da Lei Orgânica (4) Sem autonomia, subordinado ao Secretário de Cultura (Presidente)

Composição Órgãos da Administração Municipal e Entidades da Sociedade Civil Órgãos da Administração Municipal e Entidades da Sociedade Civil

Período da representação 2 anos 2 anos

Presidência Eleita entre os representantes Exclusiva do Secretário de Cultura

Estrutura de Apoio Técnico Órgão Técnico de Apoio - OTA subordinado diretamente ao Conselho (5) Coordenadoria subordinada ao Secretário de Cultura

Atribuições do Ápoio Técnico

Identificar os bens de interesse cultural, propor tombamento e normas para a 

regulamentação de áreas envoltórias e fiscalizar serviços de conservação e 

restauração de bens cultural

Identificar os bens de interesse cultural, propor tombamento e normas 

para a regulamentação de áreas envoltórias e fiscalizar serviços de 

conservação e restauração de bens cultural

Recursos Dotação orçamentária municipal Dotação orçamentária municipal

Nº de Bens Tombados 55 Resoluções de Tombamento (6) 140 Resoluções de Tombamento (7)

(5) Posteriormente, em uma reforma administrativa, o OTA tornou-se Seção Órgão Técnico de Apoio - SEOTA, ligado ao gabinete do Secretário de Cultura

(6) http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/download.php?list.479, acessado em 04.01.2016, às 16:28 hs.

(7) http://campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-tombados/listaBens.php?PaginaAtual=1. Acessado em 23.02.2017, às 10:36hs.

APÊNDICE C

COMPARAÇÃO ENTRE O CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL DE SANTOS - CONDEPASA 

E CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC

(1) O CONDEPASA foi criado inicialmente como um órgão colegiado de assessoramento cultural através do Decreto nº 906, de julho de 1989.

(2) http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/lei_753.pdf, acessado em 04.01.2016, às 16:28 hs.

(3) https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/1987/588/5885/lei-ordinaria-n-5885-1987-dispoe-sobre-a-protecao-e-preservacao-do-patrimonio-historico-artistico-estetico-arquitetonico-arqueologico-documental-e-

ambiental-do-municipio-de-campinas-e-da-outras-providencias.html. Acessado em 23.02.2017, às 10:36hs.

(4) Apesar da autonomia expressa na lei, suas Resoluções devem ser submetidas ao Secretário de Cultura.
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PERÍODO PRESIDENTE VICE PRESIDENTE

1989/1991 Reinaldo Lopes Martins Fábio Eduardo Serrano

1991/1993 Reinaldo Lopes Martins Luiz Carlos Rodrigues Nascimento

1993/1995 Luiz Carlos Rodrigues Nascimento Fábio Eduardo Serrano

1995/1997 Fábio Eduardo Serrano Luiz Carlos Rodrigues Nascimento

1997/1999 Marcio Borchia Nacif Rosely Maria Gomes Rocha de Oliveira

1999/2001 Bechara Abdalla Pestana Neves Amauri Maxwell dos Santos

2001/2003 Bechara Abdalla Pestana Neves Marcio Borchia Nacif

2003/2005 Bechara Abdalla Pestana Neves Marcio Borchia Nacif

2005/2007 Bechara Abdalla Pestana Neves Marcio Borchia Nacif

2007/2009 Eliane Elias Mateus Marcio Borchia Nacif

2009/2011 José Manoel Costa Alves Marcio Borchia Nacif

2011/2013 José Manoel Costa Alves Marcio Borchia Nacif

2014/2016 Bechara Abdalla Pestana Neves Marcio Borchia Nacif

2016/2018 Bechara Abdalla Pestana Neves Marcio Borchia Nacif

RELAÇÃO DE PRESIDENTES DO CONDEPASA

APÊNDICE D

Fonte: CONDEPASA
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Denominação do Bem Localização

processo de 

Tombamento/ 

CONDEPASA

Resolução de Tombamento Livro do Tombo 

Antiga Casa de Câmara e Cadeia, inclusive a área arborizada que a 

ambienta
Praça dos Andradas Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 01

Casa com Frontaria Azulejada
Rua do Comércio n.ºs 92, 94, 

96 e 98
Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 02

Casa do Trem (Bélico)

Rua do Tiro, 11, esquina com a 

Rua Visconde do Rio Branco, 

Santos

Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 03

Ordem Terceira do Carmo Praça da República, Santos Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 04

Mosteiro e Igreja de São Bento Morro de São Bento, Santos Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 05

Forte de São Tiago ou S. João Bertioga (**) Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 06

Ruínas do Engenho de S. Jorge dos Erasmos Ilha de S. Vicente Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 07

Teatro Coliseu 
Rua Amador Bueno, 237, 

Santos
Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 08

Edifício da Bolsa Oficial do Café

Rua Quinze de Novembro, 

esquina com a Rua Frei Gaspar, 

Santos

Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 09

Outeiro de Santa Catarina
Rua Visconde do Rio Branco, 

48, Santos
Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 10

Casarão do Valongo
Largo Marquês de Monte 

Alegre, s/n, Santos
Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 11

Ruínas do Engenho do Rio Quilombo Vale do Quilombo, Santos Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 12

Parte Remanescente do Vale do Quilombo, não incluída no 

tombamento da Serra do Mar e de Paranapiacaba
Área continental de Santos Proc. 16731 Resolução SC 01/90 Livro Tombo 01, inscrição 13

Escola Estadual de Primeiro Grau "Dr. Cesário Bastos" Praça Narciso de Andrade s/n.º
Proc. 29991/91-

96

Resolução SC 01/92 de 

25/01/92
Livro Tombo 01, inscrição 14

Escola Estadual de Segundo Grau "Dona Escolástica Rosa"
Av. Bartolomeu de Gusmão n.º 

111

Proc. 34436/91-

02

Resolução SC 02/92 de 

25/01/92
Livro Tombo 01, inscrição 15

Ruínas do Antigo Teatro Guarany
Praça dos Andradas esquina 

com a Rua Amador Bueno

Proc. 13244/90-

64

 Resolução SC 03/92 de 

25/01/92
Livro tombo 01, inscrição 16

Capela do Monte Serrat Monte Serrat
Proc. 44947/92-

51

Resolução SC 01/93 de 

31/08/93
Livro Tombo 01, inscrição 17

Igreja e Convento de Santo Antônio do Valongo
Largo Marquês de Monte 

Alegre, 13

Proc. 44951/92-

28

Resolução SC 02/93 de 

31/08/93
Livro Tombo 01, inscrição 18

Igreja da Ordem Primeira do Carmo
Praça Barão do Rio Branco n.º 

16

Proc. 44950/92-

65

 Resolução SC 3/93 de 

31/08/93
Livro Tombo 01, inscrição 19

Pantheon dos Andradas
Praça Barão do Rio Branco n.º 

16

Proc. 44955/92-

89

Resolução SC 4/93 de 

31/08/93
Livro Tombo 01, inscrição 20

Imóvel da Estação Ferroviária
Largo Marquês de Monte 

Alegre s/n.º

Proc. 44949/92-

86

Resolução SC 5/93 de 

31/08/93
Livro Tombo 01, inscrição 21

Edifício Remanescente do Parque Balneário Praça Rotary n.º 01
 Proc. 48930/93-

81

Resolução SC 01/94 de 

30/09/94
 Livro Tombo 01, inscrição 22

Imóvel onde está implantado o edifício de dois pavimentos (atual 

Agência da Caixa Econômica Federal)
Av. Presidente Wilson n.º 13

Proc. 29896/94-

16

Resolução SC 02/94 de 

02/02/95
Livro Tombo 01, inscrição 23

Monumento a Brás Cubas Praça da República, Centro
Proc. 11328/96-

77

 Resolução SC 01/97 de 

20/05/97
Livro Tombo 01, inscrição 24

Monumento Comemorativo da Independência do Brasil em 

Glorificação aos Irmãos Andradas 
Praça Independência, Gonzaga

Proc. 11329/96-

30

Resolução SC 02/97 de 

20/05/97
Livro Tombo 01, inscrição 25

Edifício do Antigo Banco do Comércio e Indústria de São Paulo e 

passeio fronteiriço em tesselas

R. XV de Novembro n.º 103 a 

109, Centro

 Proc. 14110/95-

48

Resolução SC 03/97 de 

20/05/97
Livro Tombo 01, inscrição 26

Cemitério do Paquetá (abrangendo o Portal Monumental com 

inscrição em latim; traçado da circulação interna; Capela do Santo 

Cristo com peças sacras e os túmulos: Cemitério dos Estrangeiros em 

Santos, Ana Franco Maylasky, Carlota Patusca Guimarães, Francisco 

Martins dos Santos, Henrique Armando de Azevedo, José Serafim 

Cardoso, Manoel Joaquim Ferreira Neto, Maria Carlota Porchat de 

Assis, Maria Piedade de Souza e Costa, Rodolpho M. Guimarães, 

Silvino Alves Correa, Thomaz Antonio de Azevedo, Vicente Augusto 

de Carvalho, Ernesto Cândido Gomes, Jazigo da Família Macuco 

Borges, Antônio da Silva Azevedo Júnior, Antônio Bias da Costa 

Bueno, José Domingues Martins, Joaquim Xavier da Silveira, José 

Olímpio Lima, Benedito Calixto de Jesus, Carlos Augusto 

Vasconcelos Tavares, João Galeão Carvalhal, José Martins Fontes, 

Dr. Alamir Martins, Júlio Ribeiro)

R. Dr. Cóchrane s/n.º, Paquetá
Proc. 46253/95-

55

Resolução SC 01/98 de 

06/05/98
Livro Tombo 01, inscrição 27

Mural de autoria do artista plástico Clóvis Graciano
 Av. Senador Pinheiro Machado 

n.º 618, Marapé

 Proc. 23735/98-

80

Resolução SC 02/98 de 

19/11/98
 Livro Tombo 01, inscrição 28

Edifício denominado "Hospedaria dos Imigrantes"
R. Silva Jardim n.º 93/95, Vila 

Nova

Proc. 70214/97-

21

Resolução SC 03/98 de 

02/12/98
Livro Tombo 01, inscrição 29

Corpo principal do edifício da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, 

incluindo o largo a ela fronteiro
Av. Dona Ana Costa n.º 340

Proc. 74066/98-

69

Resolução SC 01/99 de 

19/06/99
 Livro Tombo 01, inscrição 30

Proc. 36238/04-

06

 Resolução SC 01/2004 de 

13/12/2004
Livro Tombo 01, inscrição 31

Proc. 36215/04-

01

Resolução SC 02/2004 de 

13/12/2004
Livro Tombo 01, inscrição 32

 Proc.       

93921/99-30

Resolução SC 03/2004 de 

13/12/2004
 Livro Tombo 01, inscrição 33

Proc. 51635/03-

82

Resolução SC 01/2005 de 

02/06/2005
Livro Tombo 01, inscrição 34

Proc. 36228/04-

44

Resolução SC 02/2005 de 

30/06/2005
Livro Tombo 01, inscrição 35

Proc. 53209/05-

27

 Resolução SC 03/2005 de 

25/08/2005
Livro Tombo 01, inscrição 36

Proc. 81965/05-

28

Resolução SC 04/2005 de 

15/09/2005
Livro Tombo 01, inscrição 37

Proc. 85261/04-

16

 Resolução SC 05/2005 de 

20/10/2005
 Livro Tombo 01, inscrição 38

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 488, Encruzilhada (edifício que abriga a “Capitania dos 

Portos do Estado de São Paulo”)

APÊNDICE E

RELAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO CONDEPASA - SANTOS (*)

Imóvel situado à Rua da Constituição n.º 278,  Paquetá

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 361,  Vila Mathias

Edificações remanescentes do "SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO", idealizados pelo 

Eng. Francisco Saturnino de Brito, representadas pelas três estações elevatórias de esgotos, localizadas 

na Av. Conselheiro Nébias esquina com a Rua Campos Sales, Vila Nova; na Rua João Octávio, 

Paquetá e na Alameda Neiva Motta e Silva n.º 45, José Menino, bem como o edifício de prevenção 

localizado no mesmo endereço

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 586, Boqueirão

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 689,  Boqueirão (edifício onde está localizado o “Instituto 

Histórico e Geográfico de Santos”)

Imóvel situado à Rua Amador Bueno n.º 188, Centro (edifício onde está localizada a sede do “Centro 

Português de Santos")

Imóvel situado à Rua Vergueiro Steidel n.º 57, Embaré
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Proc. 36230/04-

96

Resolução SC 06/2005 de 

01/12/2005
 Livro Tombo 01, inscrição 39

Proc. 36232/04-

11

Resolução SC 07/2005 de 

01/12/2005
Livro Tombo 01, inscrição 40

Proc. 36241/04-

11

Resolução SC 01/2007 de 

04/10/2007
Livro Tombo 01, inscrição 41

Proc.114456/07-

13

Resolução SC 02/2007 de 

12/11/2007
 Livro Tombo 01, inscrição 42

Edifício principal da “Escola Estadual Canadá” (incluindo acervo 

documental compreendido por prontuários de alunos e de professores 

de     aproximadamente 1937 a 2007, livros de matrículas de alunos 

de 1937 a 2007, diários de classe, livro ponto de professores, mapas 

de movimentação de professores e funcionários, ofícios, relatórios e 

as plantas da Escola Cesário Bastos, primeira sede da Escola 

Estadual Canadá)

Rua Mato Grosso n.º 163, 

Boqueirão

Proc. 64057/05-

42

Resolução SC-03/2007 de 

12/11/2007
 Livro Tombo 01, inscrição 43

Imóvel da antiga sede da Faculdade de Filosofia da UNISANTOS
Rua Euclides Da Cunha n.º 247, 

Pompéia

Proc. n.º 6069/05-

34

Resolução SC 04/2007 de 

20/12/2007
 Livro Tombo 01,inscrição 44

Proc. n.º 

36195/04-97

Resolução SC 01/2008 

de16/05/2008
Livro Tombo 01, inscrição 45

Proc. n.º 

36206/04-10

Resolução SC 02/2008 de 

03/07/2008
Livro Tombo 01, inscrição 46

Edificação principal e muro frontal a esta do imóvel propriedade da 

Assistência à Infância de Santos – Gota de Leite (englobando 

também o antigo hospital infantil, antiga lavanderia e antigo lactário 

comoNP2)

Avenida Conselheiro Nébias n.º 

388, Encruzilhada

Proc. n.º 

36239/04-61

Resolução SC 03/2008 de 

16/10/2008
Livro Tombo 01, inscrição 47

Imóvel denominado “Hotel Avenida Palace”
Av. Presidente Wilson n.º 09, 

10 e 11, Gonzaga

Proc. n.º 

104157/04-65

Resolução SC 04/2008 de 

18/12/2008
Livro Tombo 01, inscrição 48

Imóvel sede da Sociedade Visconde de São Leopoldo (excluindo-se 

do tombamento o bloco existente no fundo do lote)

Rua Euclides da Cunha nº 241, 

Pompéia

Proc. n.º 

111302/04-82

Resolução SC 05/2008 de 

18/12/2008
Livro Tombo 01, inscrição 49

Proc. n.º 

88310/04-36

Resolução SC 01/2009 de 

02/07/2009
Livro Tombo 01, inscrição 50

Proc. nº 

119246/08-21

 Resolução Nº SC 01/2012 

de 13/12/2012
 Livro Tombo 01, inscrição 51

Conjunto de edificações do Hospital Santo Antônio da Sociedade 

Portuguesa de Beneficência (incluindo remanescente do projeto 

original de 1921, de autoria de Ricardo Severo da Fonseca e Costa, 

da empresa Engenheiros Architetos F. P. Ramos de Azevedo & Cia.)

Quadra formada pela Avenida 

Dr. Bernardino de Campos, Rua 

Joaquim Távora, Rua São Paulo 

e Rua Monsenhor Paula 

Rodrigues, na Vila Belmiro

Proc. nº 45649/06-

55

Resolução Nº SC 02/2012 de 

13/12/2012
 Livro Tombo 01, inscrição 52

Edificação principal que abriga a “Catedral de Santos”
Praça Patriarca Jose Bonifácio, 

s/nº, Centro

Proc. nº 95741/08-

91

Resolução Nº SC  01/2014 

de 12/09/2014
Livro Tombo 01, inscrição 53

Imóvel onde se instala a "Igreja Anglicana de Todos os Santos" 
Praça Washington nº 92, José 

Menino

Proc. nº 

109679/10-56

Resolução Nº SC 01/2015 de 

11/06/2015
Livro Tombo 01, inscrição 54

Igreja Bom Pastor  Avenida Ana Costa nº 392
Resolução N.º SC 02/2016 

de 15/12/2016

(*) Informações atualizadas até 2016.

(**) À época do tombamento Bertioga era um distrito de Santos, e passou à condição de Municipio em 1991.

Imóvel situado à Avenida Bartolomeu de Gusmão n.º 15, Boqueirão (Casarão Branco da Praia), atual 

sede da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto (inclui os três caramanchões com pérgulas e seus 

respectivos elementos arquitetônicos tais como fonte, bancos e vasos, existentes na área externa, inclui 

a área dos jardins frontal,      lateral e posterior, postes antigos, mesas, bancos e vasos ornamentais em 

concreto, o muro frontal, portões e gradís em madeira de fechamento do imóvel. Ainda a edificação 

anexa situada nos fundo do edifício principal, denominado antiga casa de banhos como NP-2 e a caixa 

d' água datada da década de 30)

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 680, Boqueirão

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 686, Boqueirão

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 771, Boqueirão

Canais de Drenagem situados no Município de Santos, compreendendo os bens a seguir descritos: o 

canal que tem origem no Morro do José Menino, passa pelo Orquidário e segue pela Av. Barão do 

Penedo; o canal da Av. Senador Pinheiro Machado; o canal da Av. Moura Ribeiro; o canal da Av. 

Francisco Manoel; o canal da Av. Campos Salles; o canal da Av. Bernardino de Campos; o canal da 

Av. Washington Luiz; o canal da Av. Siqueira Campos; o canal da Av. Almirante Cochrane; o canal da 

Av. Cel. Joaquim Montenegro; o canal da Av. General San Martin; o canal da Av. Ulrico Mursa; os 

passeios que ladeiam os canais e os elementos do projeto original para circulação e proteção dos 

pedestres, como pontes, amuradas, guarda corpos e demais componentes operacionais do sistema

Imóvel situado  à  Av.  Conselheiro  Nébias  n.º  184,  Vila  Nova

Edificação principal e o muro frontal (inclusive portões) de fechamento do imóvel (limitado à proteção 

das fachadas, volumetria e telhados, excluindo-se do tombamento os compartimentos internos do 

edifício e as edificações secundárias implantadas ao fundo), situado à Avenida Conselheiro Nébias n.º 

188 e 190, Vila Nova 

Conjunto de edificações, implantado na quadra formada pelas avenidas Presidente Wilson e Ana Costa 

e ruas Othon Feliciano e Marcílio Dias, no bairro do Gonzaga, Santos, imóvel emplacado com os 

números 01 e 03 da Av. Pres. Wilson e 540 a 576 da Av. Ana Costa, que abriga o Atlântico Hotel e 

antigos Teatro-Cassino e Cinema, limitado à proteção das fachadas, volumetria, telhado, hall de 

entrada do Hotel (ambiente interno da portaria e alpendre) e oito painéis de azulejo do antigo Café 

Atlântico da Cia. Atlântico Hotel Teatro Casino, instalados à Av. Ana Costa nº 562, excluindo-se do 

tombamento os demais compartimentos internos do Conjunto e o edifício sito à Rua Marcílio Dias nº 

27, esquina com a Rua Othon Feliciano
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Gestão Período

Legislação que contribuiram para a preservação e difusão de bens culturais em 

Santos

Silvio Fernandes 

Lopes
1967 - 1969

1 -  Lei nº 3.529, de 16 de abril de 1968, Plano Diretor de 1968, destacado no artigo 343 a 

preservação e a revitalização dos locais históricos.

Oswaldo Justo 1984 - 1988

1 - Lei  nº 103, de 31 de outubro de 1985, dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico 

e cultural;

2 - Decreto nº 336, de 18 de março de 1986, dipoõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Cultura;

3 - Lei Municipal nº 174, de 21 de julho de 1986, altera do artigo 343 do Plano Diretor de 

1968, possibilitando a implantação de Subzonas de Interesse Histórico Cultural.

Telma de Souza 1989 - 1992

1 - Decreto nº 905, de 12 de julho de 1989, criação da Sub-zona de interesse histórico 

cultural, na área comercial central, nos termos do artigo  343 da Lei 3.529/68;

2 - Decreto nº 906, de 12 de julho de 1989, institui o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Santos - CONDEPASA, órgão de assessoramento cultural;

3 - Lei nº 753, de 8 de julho de 1991, dispõe sobre o CONDEPASA como órgão autônomo 

e deliberativo;

4 - Lei nº 640/1989, de 28 de dezembro de 1989, altera Código Tributário, estabelecendo a 

isenção de IPTU para imóveis restaurados;

5 - Lei Complementar nº 40, de 13 de dezembro de 1991, altera o artigo 53 do Código 

Tributário, estabelecendo isenção de ISS para obras de restauração. 

David Capistrano 

Filho
1993 - 1996

1 - Lei Complementar Municipal nº 196, 15 de dezembro de 1995, criação da Fundação 

Arquivo e Memória de Santos (FAMS);

2 - Decreto n.º 2.5210, 8 de maio de 1995, criação do Escritório Técnico da sub-zona de 

interesse hitórico cultural.

Beto Mansur 1997 - 2004

1 -Plano Diretor através da Lei nº311/98 

2 - Lei  Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998, Lei de uso e ocupação do solo, 

introduz em seu capítulo IV instrumentos de transferencia de potencial construtivo para 

imóveis situados em corredores de proteção cultural;

2 - Decreto nº3.582, 30 de junho de 2000, estabelece níveis de proteção aos imóveis 

situados nos Corredores de Proteção Cultural;

3 - Lei Complementar nº 443, de 27 de dezembro de 2001, isenção de IPTU para imóveis 

de interesse histórico e arquitetônico submetidos a obras de restauração;

4 - Lei 448, 30 de dezembro de 2001, estabelece Áreas de Proteção Cultural - APC;

 incentivar o uso habitacional na Área

5 - Lei nº 470, 05 de fevereiro de 2003,  cria o Programa de revitalização e 

desenvolvimento da região central histórica de Santos Alegra Centro;

6 - Decreto nº 4.073,  de 04 de julho de 2003, regulamenta o Programa Alegra Centro;

7 - Lei nº 4.246, de 28 de maio de 2004, atribuiu níveis de proteção aos imóveis situados 

nas Áreas de Proteção Cultural - APC.

Jõao Paulo Tavares 

Papa
2005 - 2012

1 - Lei Complementar nº 526, de 17 de março de 2005, altera a Lei nº 470 e incentivar o 

uso habitacional na Área de Proteção Cultural e na periferia dela;

2 - Lei Complementar nº 640, de 18 de novembro de 2008, altera a Lei nº 470, incluindo os 

NP3a e NP3b;

3 - Decreto nº 5.436, 12 de novembro de 2009, atribui os níveis de proteção aos imóveis 

situados nas Áreas de Proteção Cultural (listagem constante de Anexo);

4 - Lei nº731, de 11 de julho de 2011, institui Plano Diretor; 

5 - Lei nº 730, de 11 de julho de 2011, institui a nova Lei de uso e ocupação do solo.

Paulo Alexandre 

Barbosa
2013 - 2020

1 - Lei nº 794, de 16 de janeiro de 2013, disciplina a utilização dos instrumentos de política 

urbana, como o Transferência do Direito de Construir – TDC;

2 - Lei nº 821, de 27 de dezembro de 2013, institui Plano Diretor; 

3 - Lei nº 3.037, de 18 de novembro de 2014, declara como patrimonio cultural imaterial as 

práticas e os saberes e o incentivo à cidadania desenvolvidos e preservados pelo Forum da 

Cidadania de Santos;

4 - Lei n 3.342, de 11 de janeiro de 2017, exige a realização de audiências públicas como 

pré-requisito para tombamento de bens.

Fonte: Prefeitura Municipal de Santos - PMS

APÊNDICE F

PRINCIPAIS AÇÕES POR GESTÃO MUNICIPAL


