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RESUMO 

ALMEIDA, Gabriela Sarro de. Programas de regeneração urbana, preservação do 

patrimônio material e fomento ao turismo cultural: o caso do Programa Alegra Centro – 

Santos (SP). 2022. 306 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Versão corrigida. 

Esta dissertação aborda o processo de revitalização do núcleo antigo da cidade de Santos (SP), 

iniciado a partir da década de 1990 e culminado na criação do programa Alegra Centro, em 

2003. Considerando como objetivos da revitalização a melhoria da paisagem urbana por meio 

da requalificação do patrimônio material e do fomento a atividades de lazer e turismo, 

buscou-se analisar as ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de Santos e seus 

resultados em relação aos objetivos propostos. Para isso, foi utilizado o método do estudo de 

caso intrínseco, com dados colhidos por meio de três procedimentos centrais: observações de 

campo, análise documental e entrevistas semiestruturadas. Percebeu-se que apesar do aparente 

sucesso inicial do programa em parte de sua área de abrangência, especialmente na 

restauração de patrimônio material edificado, as intervenções realizadas não foram o 

suficiente para consolidar o centro como núcleo de lazer por mais do que alguns anos. Dentre 

os fatores apontados para o insucesso, encontram-se descontinuidade administrativa e 

deficiências na comunicação entre a prefeitura e os atuais e potenciais empreendedores locais. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Regeneração Urbana; Turismo Cultural; Núcleos 

Antigos; Santos (SP). 

 



   

 

 

 

ABSTRACT 

ALMEIDA, Gabriela Sarro de. Urban regeneration programs, tangible heritage 

preservation and cultural tourism promotion: the case of Alegra Centro - Santos (SP). 

2022. 306 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, 

University of São Paulo, São Paulo, 2022. Revised version. 

This thesis addresses the process of urban regeneration of the old downtown of Santos (SP), 

which began during the 1990s and culminated in the creation of the Alegra Centro program, 

in 2003. The main goal of this regeneration policy was to improve the urban landscape 

through the adaptive reuse of heritage assets, and its consequential promotion of cultural 

tourism. By considering that, the author sought to analyze the actions undertaken by the 

municipal government and their consequences related to the intended goal. In order to do that, 

this research adopted the intrinsic case study method, in which data was gathered by three 

main means: field observations, document analysis and semi-structured interviews. Based on 

the findings of this study, it can be affirmed that despite the apparent initial success of the 

policy, especially in regards to tangible heritage restoration, the adopted measures were not 

enough to transform the old downtown in an area associated with entertainment and leisure 

activities for more than a couple of years. Among the reasons attributed to this failure are 

political discontinuity and deficiencies in the communication between the municipal 

government and the current and potential local entrepreneurs. 

Keywords: Cultural Heritage; Urban Regeneration; Cultural Tourism; Old Downtowns; 

Santos (SP).
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX tornou-se comum a adoção de estratégias de 

desenvolvimento urbano que assumem a forma de programas de requalificação do território. 

As mudanças causadas pelo rápido processo de globalização visto nas últimas décadas 

influenciaram diretamente o funcionamento do meio urbano, que por sua vez, é obrigado a se 

adaptar aos desafios e oportunidades encontrados (ROBERTS, 2000). 

Comuns em países europeus e norte-americanos, Ultramari (2013) acredita que no 

cenário nacional, a adoção destes projetos está ligada às novas demandas culturais – 

programas como esses costumam ocorrer em áreas urbanas tradicionais, com forte referencial 

histórico, que passaram por períodos de subutilização e agora estão sendo adaptadas para usos 

voltados ao entretenimento e lazer. O autor argumenta também que os efeitos que tais 

programas causam em países como o Brasil são reduzidos, uma vez que estas intervenções 

concorrem com outros tipos de investimentos voltados para direitos básicos, como saúde e 

educação. 

Na maioria das vezes, tais projetos são justificados pela necessidade de recuperação de 

áreas degradadas, sub-habitadas, ou pela valorização de símbolos importantes para a imagem 

da cidade. Para isso, são executados conjuntos de ações em longo prazo, muitas vezes unindo 

recursos públicos e privados, que juntos formam programas de intervenção urbana. 

(ULTRAMARI, 2013; ZANCHETI & SOMEKH, 2014). 

Vários processos deste gênero podem ser observados no Brasil a partir da década de 

1990. Salvador, Recife, Belo Horizonte e Pará são algumas das grandes cidades que passaram 

por projetos de valorização de áreas degradadas, com maior ou menor grau de sucesso 

(ULTRAMARI, 2013). A cidade de Santos, no litoral paulista, passou a integrar a lista de 

municípios com projetos de requalificação do espaço urbano a partir do início da década de 

2000. 

Por detrás da criação do programa de requalificação urbana da região central histórica 

de Santos, denominado Alegra Centro, está a Associação Centro Vivo (ACV), criada por um 
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grupo de empresários santistas com o objetivo de pressionar o poder público a agir em prol da 

área central. No início da década de 1990, o Centro de Santos havia passado por um processo 

de esvaziamento que havia deixado a região com poucos moradores, comércio cada vez mais 

reduzido e patrimônio histórico em ruínas.  

Até o início da década de 2000, a mobilização da ACV resultou em dois momentos 

marcantes: a restauração do edifício da Bolsa Oficial do Café e a instalação de um museu no 

mesmo; e as negociações realizadas com o então governador Mário Covas, que se reverteram 

no restauro do Santuário Santo Antônio do Valongo e da Estação Ferroviária do Valongo. As 

três obras citadas são hoje consideradas como elementos marcantes do núcleo antigo santista, 

especialmente o Museu do Café. 

O programa Alegra Centro foi oficializado com a Lei Complementar nº470/03, 

posteriormente alterada em 2005 e 2008. Inicialmente configurado como uma política pública 

de melhoria da paisagem urbana, com o passar do tempo passou a abranger a solução de 

questões complexas como a reabilitação de cortiços e construção de um complexo turístico na 

área do porto. 

Apesar de todas as ações promovidas, o Centro de Santos hoje não está tão diferente do 

que era na década de 1990, quando a ACV foi criada. A instalação de atividades de interesse 

turístico, como a Linha do Bonde e o Museu Pelé, denota certo grau de transformação na 

região, especialmente no que diz respeito ao potencial de atração de visitantes. No entanto, a 

grande quantidade de imóveis em ruínas, cortiços e progressivo encerramento de atividades 

comerciais mostram que o processo de degeneração do núcleo antigo não foi revertido. 

Levando em conta que nunca houve um encerramento oficial do programa, e que seu 

início oficial ocorreu há quase duas décadas, é importante considerar que o Alegra Centro 

atravessou fases contrastantes da economia brasileira, que até certo ponto, influenciaram a sua 

implementação. Durante o governo Lula, de 2003 até 2011, além de melhoras no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e no coeficiente de desigualdade, o crescimento econômico 

nacional elevou a posição do Brasil no ranking global de economias. Em seguida, nos 

governos de Dilma e de Temer, a recessão entre os anos 2014 e 2016 se configurou como o 



   

 

20 

 

pior biênio de crescimento econômico em 120 anos. Apesar do início da década de 2010 ter 

tido taxa de crescimento média de 3% ao ano, houve um declínio em 2014 do qual o país não 

se recuperou até hoje (BALACIANO, 2020; COSTAS, 2016). Ressalta-se que este estudo não 

tem a pretensão de construir uma análise profunda sobre a relação da implementação do 

Alegra Centro com as mudanças ocorridas na economia nacional durante as últimas duas 

décadas, mas que ainda assim, é um aspecto importante para determinar o contexto dentro do 

qual ocorreu a implementação do programa. 

A partir disso, a realização desta pesquisa teve como objetivo geral o estudo das ações 

do Programa Alegra Centro implementadas no núcleo antigo de Santos, e sua subsequente 

utilização como recurso cultural para atividades de lazer e turismo. Dessa forma, o objeto de 

estudo da pesquisa é considerado em três camadas: a) o Programa de Revitalização e 

Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, denominado de Alegra Centro, 

instituído pela Lei Complementar nº 470/03 e alterado em 2005 e 2008 (SANTOS, 2008; 

2008b) o núcleo antigo da cidade de Santos; e c) a implementação do Programa. 

O referencial espacial examinado condiz com a área delimitada do Programa, que sofreu 

alterações com o passar dos anos. Entre fevereiro de 2003 e novembro de 2008, a lei nº 

470/03 apresentava a área de atuação como os trechos do Centro que correspondem às Áreas 

de Proteção Cultural (APC), integrando a Zona Central I e a Zona Central II, mais um trecho 

da Zona Portuária entre o Armazém 1 e o Armazém 8. As alterações realizadas no programa 

pela lei nº 640/08 incluíram a modificação da área de abrangência do programa, que passou a 

abranger os bairros do Valongo, Porto Paquetá, Vila Nova e Vila Mathias. As áreas iniciais de 

atuação do Alegra Centro, conforme definido pela lei de 2003, aparecem marcadas em azul. A 

APC 1 está ao Centro, enquanto a APC 2 está à direita. O perímetro da área de abrangência 

ampliada em 2008 está delimitado em laranja. 
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Mapa 1 – Área de abrangência e Áreas de Proteção Cultural

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 

O corte temporal considerado inicialmente para a pesquisa compreendeu o período entre 

os anos de 2003, data de início oficial do programa, até o ano de 2016, que marca o fim da 

última gestão municipal completada antes do início deste trabalho. No entanto, durante a 

realização da pesquisa de campo, se fez visível a necessidade de incluir no estudo 

acontecimentos datados desde a década de 1990, para melhor examinar os antecedentes do 

Alegra Centro como política municipal, e também de abordar eventos ocorridos após o ano de 

2016, por se tratarem de impactos ou continuidades de ações adotadas dentro do período 

estudado. Apesar disso, ressalta-se que todas as intervenções aqui analisadas foram iniciadas 

antes do ano de 2016. 

A fim de cumprir com seu objetivo, a pergunta definida como norteadora da pesquisa 

buscou responder quais foram as ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de Santos 

(SP) de modo a atingir os objetivos do programa de renovação urbana Alegra Centro, e quais 

seus resultados. 
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Com base em observações in situ realizadas e leituras preliminares sobre o caso 

realizadas em 2019, a pesquisa foi desenvolvida com as seguintes hipóteses: 

(i)   As intervenções realizadas no núcleo antigo de Santos a partir da década de 2000 não 

foram eficazes em reverter o esvaziamento da região, transformando-a em núcleo de 

lazer e turismo cultural; 

(ii)  As intervenções realizadas no núcleo antigo de Santos durante a implementação do 

programa Alegra Centro não foram eficazes em remediar a subutilização e destruição do 

patrimônio cultural material e imóveis de interesse histórico. 

Os estudos existentes sobre o programa Alegra Centro estão centrados, em sua maioria, 

em análises de efeito do programa sobre a democracia e igualdade social. Reconhecida a 

importância desse tipo de pesquisa, nota-se que após o trabalho realizado por Ikedo (2008), 

passados apenas cinco anos do início do programa, não houve mais estudos dedicados a 

explorar a revitalização do núcleo antigo de Santos sob uma ótica que evidencie o Centro 

como produto para consumo cultural e turístico. 

De modo a examinar o assunto, esta dissertação está organizada em seis capítulos, além 

das considerações finais: o primeiro capítulo se dedica a introduzir o tema da dissertação, bem 

como os métodos utilizados durante a realização da pesquisa; o segundo capítulo, de caráter 

teórico, apresenta a revisão de literatura realizada sobre os temas patrimônio histórico cultural 

e turismo cultural, e as ligações entre eles; o terceiro capítulo, também de caráter teórico, se 

dedica a discorrer sobre o que são e quais são os objetivos de programas de requalificação de 

áreas urbanas; o quarto capítulo examina dois casos de cidades brasileiras que adotaram 

programas de regeneração urbana em núcleos históricos; o quinto capítulo apresenta a 

reconstituição histórica da malha urbana de Santos e a caracterização do Centro hoje; e por 

fim, o sexto capítulo se destina à discussão e análise do programa Alegra Centro. 

 

1.1 Métodos 
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A colheita de dados para realização deste trabalho foi realizada a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental, e entrevistas semiestruturadas. A partir disso, os dados obtidos 

foram sistematizados por meio do software RQDA e analisados por análise de conteúdo. 

Todos os métodos utilizados serão explicados a seguir. 

 

1.1.1. Pesquisa bibliográfica 

O primeiro passo para realização da pesquisa foi o levantamento bibliográfico realizado 

por meio de bases eletrônicas, em especial o Google Acadêmico, e nas bibliotecas físicas da 

Escola de Comunicação e Arte e da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da 

Universidade de São Paulo. 

A princípio, os três conceitos centrais mobilizados foram turismo cultural, patrimônio 

material e regeneração urbana, acrescidos de leituras de temas que apesar de não serem 

considerados centrais nesse trabalho, são recorrentes na literatura voltada para os conceitos 

apenas citados, como privatismo. A partir das leituras base, a pesquisa foi se abrindo para 

múltiplos temas, como “indústria cultural”, “capital cultural” e “interpretação patrimonial”, 

que formam ligações entre os conceitos estudados inicialmente. Além disso, também foram 

estudados casos de regeneração urbana nacionais e internacionais para que fosse possível 

compreender como a teoria estudada se aplica na prática. 

 

1.1.2 Procedimentos metodológicos 

O presente trabalho assume a forma de um estudo de caso intrínseco, conforme 

proposto por Stake (2008), buscando compreender um caso em específico. Dessa forma, não 

se ambiciona a criação de um conceito abstrato ou de teorias, uma vez que se entende que 

cada caso tem um conjunto de acontecimentos e situações que geram um resultado singular. 

No entanto, entende-se também que o estudo de um único caso pode trazer vislumbres para 

uma realidade generalizada, auxiliando na compreensão do fenômeno aqui tratado. Em outras 
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palavras, estudos intrínsecos não podem se tornar grandes generalizações por si só, mas 

podem contribuir para isso. 

O fato investigado - o Programa Alegra Centro - ocorre de forma dependente de seu 

contexto e específica a sua zona de acontecimento, não podendo, portanto, ser reproduzido em 

outro local. Considerando isso, este estudo se trata de uma pesquisa exploratória, que busca 

"proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41).  

Tratando-se de uma pesquisa voltada para um projeto urbano de revitalização de um 

centro histórico, são também utilizadas as sugestões propostas por Zancheti e Somekh (2014). 

Os autores apontam para a realização de estudos concentrados em planos de revitalização de 

centros históricos de grandes cidades, uma vez que são os que normalmente tem continuidade 

de propósitos, e aconselham a realização de estudos comparativos que busquem os fatores 

determinantes do desempenho dos processos.  

Como já apontado, o estudo de caso realizado abarca somente o programa de 

revitalização do Centro de Santos, mas para entender melhor as causas de sucesso (ou falha) 

de projetos urbanos brasileiros, a revisão de literatura abarca também os casos de São Luís 

(MA) e Recife (PE). A revitalização do Centro de São Luís foi escolhida como caso por ser 

exemplo de sucesso em alguns quesitos, e o caso do Recife por ter sido citado em diversas 

fontes como um exemplo seguido por Santos no início do Alegra Centro. 

 

1.1.3 Pesquisa de campo 

Seguindo a metodologia adotada, foi definido que o trabalho seria baseado em três 

procedimentos: 

1. Observações realizadas em campo pela pesquisadora. A princípio, foram 

previstas para o ano de 2020 visitas a Santos, para consulta de documentos e 

realização de entrevistas presenciais com atores ligados à revitalização do Centro. Por 



   

 

25 

 

conta da facilidade de locomoção entre São Paulo e Santos, as visitas seriam feitas de 

acordo com a demanda, logo, não haviam sido enumeradas ou marcadas em datas 

específicas. 

As medidas de restrição de convívio social adotadas a partir de março de 2020 em 

decorrência da pandemia de COVID-19 trouxeram a necessidade de revisão dos meios 

pelos quais as observações seriam realizadas. A observação externa de pontos de 

interesse, como equipamentos culturais e bens tombados, teve de ser realizada pela 

plataforma Google Maps, com o recurso Street View. Apesar de ter sido adotado como 

uma alternativa ao plano original, este recurso possibilitou a visão de uma linha do 

tempo das condições físicas do Centro de Santos, uma vez que são disponibilizadas 

imagens desde abril de 2011; 

2. Análise documental, composta por legislação, documentos, notícias, blogs, relatórios e 

páginas da web relativas ao programa. 

A maioria dos documentos foi obtida por meio de plataformas digitais, com exceção 

das notícias do jornal A Tribuna entre os anos de 2000 e 2005, cujas edições foram 

consultadas na Hemeroteca Roldão Mendes Rosa, localizada no bairro de Vila 

Mathias, em Santos. 

3. Entrevistas semiestruturadas. Diante da impossibilidade de conduzir as entrevistas 

pessoalmente, optou-se pela realização de videochamadas pela plataforma Google 

Meet. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas.  

Foram realizadas catorze entrevistas de janeiro a dezembro de 2021, sendo treze delas 

por videochamada e uma por e-mail, a pedido do respondente. Todos foram selecionados com 

base em sua participação, direta ou indireta, no Programa Alegra Centro. 

Como uma parte dos entrevistados não se mostrou confortável com a perspectiva de ter 

o nome publicado neste trabalho, optou-se por fazer a relação dos entrevistados em tabelas 

separadas - uma anônima, e outra com nomes: 
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Quadro 1 – Entrevistados nomeados 

Entrevistado/a Cargo de referência Data Duração 

Ney Caldatto 

Barbosa 

Ex-Chefe do Departamento de Revitalização 

Urbana da Secretaria de Planejamento 
22/01/2021 2h19m11s 

Luiz Dias 

Guimarães 
Ex-Secretário de turismo 04/02/2021 1h12m40s 

Jamir Lopes Produtor e gestor cultural 04/03/2021 58m29s 

Carlos Pinto Ex-Secretário de cultura 19/03/2021 23m58s 

Ney Caldatto 

Barbosa 

Ex-Chefe do Departamento de Revitalização 

Urbana da Secretaria de Planejamento 
09/04/2021 1h38m30s 

Marilia Bonas Ex-diretora do Museu do Café 22/04/2021 33m48s 

Claudia Toledo e 

Paulo Monteiro 
Assessores da Secretaria de Turismo 28/04/2021 1h24m12s 

Inês Rangel 
Coordenadora de museus e galerias da 

Prefeitura 
29/04/2021 20m2s 

João Paulo Tavares 

Papa 
Ex-Prefeito de Santos 01/06/2021 1h25m 

Ronald Couto dos 

Santos 
Arquiteto da Prefeitura 15/10/2021 1h6m29s 

Jaqueline Fernandez 

Alves 
Arquiteta e urbanista 13/12/2021 58m52s 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quadro 2 – Entrevistados anônimos 

Entrevistado/a Cargo de referência Data Duração 

Entrevistada 1 (E1) 
Ex-integrante do escritório técnico do Alegra 

Centro 
19/02/2021 56m47s 

Entrevistado 2 (E2) 
Ex-proprietário de casa noturna do Centro de 

Santos 
15/04/2021 28m7s 

Entrevistado 3 (E3) 
Proprietário de restaurante no Centro de 

Santos 
19/04/2021 - 

Fonte: elaborado pela autora. 

Por conta da variedade de atuações profissionais, os roteiros de entrevistas foram 

alterados de acordo com o tipo de relação que o entrevistado demonstrou ter com o programa 

de acordo com uma pesquisa prévia. Três questões se mantiveram fixas ao longo da coleta de 

dados: a primeira, referente à conexão do entrevistado com o Alegra Centro; a segunda, em 

relação às percepções de (des)continuidade do programa; e por fim, um pedido de avaliação 

geral das ações de revitalização. 

Ainda assim, cabe ressaltar que os roteiros também não foram completamente únicos 

para cada entrevistado. A conversa com gestores como Ney Caldatto, Luiz Dias Guimarães e 

João Paulo Papa, por exemplo, foi guiada por um roteiro de entrevista com perguntas 

semelhantes, enquanto com os Entrevistados 2 e 3, ambos proprietários de estabelecimentos 

no Centro, a entrevista foi guiada por outro modelo. No total, foram criados 4 diferentes 

roteiros. 

 

1.1.4 Análise de dados 

A análise dos dados obtidos com as entrevistas foi realizada com elementos da teoria da 

análise de conteúdo. Como apontam Rocha e Deusdará (2005), nessa abordagem, o objetivo é 

revelar o significado que está por detrás da superfície do ato de produção do texto.  
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Silva e Fossá (2015) descrevem a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas 

para análise de entrevistas ou observações, que busca classificar as informações em temas ou 

categorias para auxiliar a compreensão dos significados que estão por trás dos discursos.  

Segundo Bardin (1997), a análise de conteúdo permite a ultrapassagem da incerteza - na 

qual a mensagem vista pelo pesquisador no material é confirmada ou refutada como algo que 

vai além de sua visão pessoal, e o enriquecimento da leitura, na qual o rigor na utilização das 

técnicas permite a "descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o 

que se procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos 

de significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori não 

detinhamos a compreensão” (BARDIN, 1997, p. 29) 

Seguida a coleta do material a ser analisado, a sistematização dos dados foi realizada 

por meio do RQDA, software de uso livre que comporta dados em formato de texto. Como 

apontam Mellado et al (2020), é necessário já ter conhecimento dos dados para começar o 

processo de codificação, o que ocorreu por meio da leitura flutuante dos documentos e 

transcrição das entrevistas.  

A primeira etapa para sistematização dos dados foi anexar em formato de texto ao 

software as transcrições das entrevistas e documentos colhidos, o que totalizou cinquenta e 

um arquivos. Seja no nome dos arquivos ou no campo de anotações disponível no RQDA, em 

todos os arquivos foram feitas anotações que deixassem claro seu contexto de produção. 

Feito isso, seguiu-se para a exploração do material, consistindo na criação dos códigos 

de análise, que ocorreu de forma indutiva e dedutiva. Os códigos criados de maneira dedutiva 

emergiram da revisão de literatura feita no estágio inicial do trabalho, como os códigos 

“Promoção turística” e “Educação patrimonial”. Já os códigos criados de maneira indutiva são 

temas que não haviam sido considerados anteriormente, mas que surgiram durante a coleta de 

dados, como “Aprovação da lei” e “Descontinuidade administrativa”.  

Depois da criação de códigos, as entrevistas e documentos inseridos no RQDA foram 

revisados, e conforme percebia-se a incidência de um tema em trechos do texto, este era 
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marcado com o código apropriado. Esse processo foi repetido diversas vezes, de forma a 

maximizar as informações a serem retiradas da análise. Ao discorrer sobre a análise de 

discurso, também um conjunto de técnicas dedicadas à análise de um conjunto de dados 

apartir de categorizações, Nogueira (2001) enfatiza que por conta de sua complexidade, é 

provavelmente impossível admitir que os dados foram exauridos, que não existe mais nada a 

ser considerado, e que a análise está completa. O mesmo se aplica à análise de conteúdo 

empregada neste trabalho. 

Após esta etapa, os códigos foram agrupados em diferentes categorias para análise. 

Nesta pesquisa, as categorias correspondem a diferentes aspectos do programa Alegra Centro, 

seja ações específicas, como a implementação do Museu Pelé ou da Linha Turística do Bonde, 

ou a percepções do programa por parte dos entrevistados, como expectativas ou lacunas 

identificadas.  

Inicialmente, as categorias haviam sido criadas como códigos – um trecho de entrevista 

que se referia às frustrações em relação ao número de visitantes no Museu Pelé, por exemplo, 

foi marcado tanto com o código “frustrações” quanto com o código “Museu Pelé” na primeira 

fase da análise. Apenas após a primeira esquematização de dados que foi definido que as 

ações do programa seriam utilizadas como categorias. A tabela inicial de códigos, contendo 

também aqueles que depois se tornaram categorias, está disponível no Apêndice I. 

Ao longo do trabalho, as categorias e códigos analíticos serão dispostos em tabelas de 

acordo com o tema explorado em cada seção, de forma a facilitar a visualização dos temas 

que foram abordados pelos entrevistados e sua frequência. É necessário ressaltar que: 

primeiro, nem todos os temas abordados no trabalho possuirão uma tabela de códigos 

analíticos; segundo, nem todos os códigos foram inseridos nas tabelas, mas que mesmo 

aqueles que não foram colocados em quadros foram incluídos na análise de forma flutuante.  

Por fim, cabe também destacar que em função da grande quantidade de notícias 

consultadas para recolher informações a respeito da atuação do poder público na cidade de 

Santos, optou-se por realizar a esquematização de códigos em tabelas apenas dos dados 

provenientes de entrevistas.  
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2. O ELO ENTRE PATRIMÔNIO E TURISMO CULTURAL 

Conforme apontado por Richards (2002) e Fernandes (2006), cidades no mundo todo 

têm buscado aumentar e aprimorar sua oferta turística para atrair cada vez mais visitantes. Em 

meio a este processo, o patrimônio cultural edificado é mercantilizado e incorporado a estas 

estratégias, a partir da modificação de seu uso original em função de atender aos desejos e 

necessidades do setor turístico. Vargas (1998) chega a afirmar que como fenômeno 

econômico, o turismo tem grande dependência da gestão adequada do patrimônio natural e 

cultural. 

A relação entre turismo e patrimônio, no entanto, é um paradoxo. Enquanto a utilização 

cotidiana de um bem material evita seu abandono e prioriza sua preservação, a má 

administração de recursos patrimoniais pode resultar em descaracterização e alienação de seu 

significado original. De forma semelhante, Jacques (2003) acredita que uma administração 

que vise apenas o ganho financeiro a ser obtido com o patrimônio pode ceder à pressão de 

fazer com que o local se mantenha dentro de um padrão global que atenda aos requisitos do 

turismo internacional. 

Enquanto a utilização de recursos patrimoniais para atividades turísticas se constitui 

como um tema complexo e cheio de ressalvas, documentos como as Normas de Quito (1967) 

apontam para essa união como instrumento de desenvolvimento econômico para os países não 

desenvolvidos, capaz de converter a perda da riqueza monumental e artística ameaçada pelo 

abandono. 

Considerando os temas apontados acima como parte essencial para compreensão dos 

atuais programas de regeneração urbana implementados em âmbito nacional e internacional, o 

presente capítulo se destina ao aprofundamento teórico nos assuntos voltados ao patrimônio, 

incluindo conceituação, educação patrimonial e um breve estudo voltado a como a 

salvaguarda de bens materiais se dá no Brasil, e ao turismo cultural, abordando também a 

interpretação patrimonial como forma de aproximação entre turista e patrimônio, e a indústria 

cultural. 
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2.1 Patrimônio 

Esta seção se dedica a examinar questões conceituais a respeito do patrimônio como 

produto dos saberes e culturas humanos, bem como os mecanismos de salvaguarda e 

preservação adotados no Brasil. Antes de prosseguir para a discussão teórica, contudo, são 

necessárias algumas considerações a respeito do que o termo “patrimônio” representa nesta 

dissertação. 

Na cidade de Santos, cujo Centro compõe o objeto de estudo deste trabalho, a 

preservação de bens de valor histórico e cultural a nível institucional é completamente voltada 

para o âmbito material. Em documento publicado no ano de 2019 pelo órgão de defesa do 

patrimônio municipal, são listados 57 bens culturais edificados, protegidos pelo instrumento 

do tombamento (CONDEPASA, 2019) 

Dessa forma, como a revisão bibliográfica realizada buscou servir de respaldo para o 

estudo de uma política implementada exclusivamente no município de Santos, a dissertação 

está voltada para o estudo do patrimônio material. Sempre que o termo “patrimônio” for 

utilizado sem demais adjetivos descritivos, considera-se que está se referindo ao patrimônio 

cultural material edificado. 

 

2.1.1 Definição, origem do pensamento e importância 

A expressão patrimônio histórico é utilizada para se referir aos bens, de natureza 

material ou imaterial, formadores da identidade de um povo, cuja valorização e desfrute pode 

ultrapassar os limites de sua comunidade de origem para se ampliar em dimensões mundiais. 

São produtos dos saberes humanos, obras e obras-primas das belas artes e artes aplicadas. A 

classificação de um bem como patrimônio pressupõe consenso em relação ao seu valor, uma 

vez que este se torna um símbolo cultural para a comunidade (FONSECA, 1997; CHOAY, 

2001). 
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Voltando seus estudos para a experiência europeia, Choay (2001) destaca que o 

surgimento da ideia do patrimônio como é mantida hoje foi iniciada por volta da década de 

1820. Do período renascentista até então, a visão dominante era de que as antiguidades 

tinham serventia de pontos de referência para o presente - uma fonte de obras artísticas a 

serem estudadas pelos contemporâneos, que se empenhariam para superá-las. A década de 

1820 viu nascer no oeste europeu a noção das antiguidades como bens insubstituíveis, cujos 

danos são irreparáveis. A autora afirma que até 1960 ocorre um lento processo de consagração 

do monumento histórico, que resultou no estabelecimento da conservação e preservação do 

patrimônio como objeto de disciplina, tal qual conhecemos hoje. Passou-se então a se 

generalizar o entendimento de que a proteção de bens materiais requer mão-de-obra 

especializada, que tenha conhecimento sobre técnicas de conservação física e restauração. O 

século XIX viu a necessidade de inventar os "arquitetos dos monumentos históricos”. 

Cabe ressaltar que a obra de Choay (2001) se dedica a explorar o ambiente europeu, 

cujas características muito se diferenciam do contexto brasileiro. Como exposto por Fonseca 

(1997), a reflexão sobre o acesso ao patrimônio e o direito a cultura na América Latina passa 

pela questão da colonização europeia. As restrições impostas nesses países envolvem questões 

socioeconômicas e geográficas, que por muitas vezes acabam por excluir manifestações 

populares do reconhecimento cultural e exaltar aquelas que são importadas de países europeus. 

No entanto, apesar das dificuldades e barreiras de acesso à cultura particulares à essa região, 

as noções gerais do que consiste o patrimônio e temas relacionados é muito influenciada pelas 

concepções do oeste europeu. 

A visão geral das sociedades ocidentais sobre o conceito e importância do patrimônio 

pode ser observada em publicações denominadas de cartas patrimoniais, que são “documentos 

de referência, de caráter prescritivo ou indicativo, relacionadas a questões preservacionistas” 

(KÖHLER, 2019, p. 139). Dentre a centena de cartas já publicadas, estão recomendações 

diretas de ações que assegurem a conservação do patrimônio mundial, considerações em 

relação ao aproveitamento econômico de bens e sua restauração arquitetônica, dentre outros 

temas que figurem uma fonte de preocupação. 
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O primeiro documento do gênero publicado foi a Carta de Atenas (1931), que expressa 

preocupação com a tendência ao abandono e consequente degradação do patrimônio histórico, 

e traz sugestões de técnicas, princípios e legislação para conservação de bens patrimoniais. A 

carta contém a afirmação de que “[...] a melhor garantia de conservação de monumentos e 

obras de arte vem do respeito e do interesse dos próprios povos, considerando que esses 

sentimentos podem ser grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos poderes 

públicos [...]” (p. 4). 

Nesse mesmo raciocínio, Fonseca (1997) explica que o patrimônio de uma nação é 

permeado pelo sentimento de pertencimento que seu povo nutre em relação ao bem e o que 

ele representa. Esse sentimento gera um consenso em relação ao valor atribuído, que por sua 

vez, justifica os esforços feitos pelo poder público para assegurar que o bem permaneça com o 

valor cultural nele identificado. 

A Carta de Veneza (1964) define o patrimônio como as obras que “perduram no 

presente como o testemunho vivo de [...] tradições seculares” (CARTA DE VENEZA, 1964, 

p. 1). Köhler (2019) destaca este documento como o primeiro que considerou um conceito de 

patrimônio cultural que vai além do monumento isolado, considerando também sua ambiência. 

A partir disso, passa a se disseminar a concepção de que não apenas o bem deve ser alvo de 

proteção, mas também sua área envoltória é valorizada como parte do conjunto que 

caracteriza esse bem.  

Grande parte dos documentos faz apelo contínuo à conservação dos monumentos, de 

forma a evitar ao máximo a alteração de suas características originais. A Carta de Atenas 

(1931), por exemplo, coloca o respeito à obra do passado como ponto essencial do cuidado 

com os monumentos, de forma que técnicas de restauração sejam evitadas ao máximo. De 

forma complementar, a Declaração de Amsterdã (1975) afirma que a preservação tem dupla 

função: a construção de identidade de um indivíduo para com seu grupo, provendo sentimento 

de segurança em face às constantes mudanças sociais; e para a economia de recursos e luta 

contra o desperdício, uma vez que as construções antigas podem ser utilizadas de forma que 

atendam às necessidades atuais. 
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A importância da utilização de bens patrimoniais, seja pela comunidade local ou pela 

atividade turística, é amplamente discutida na literatura. O tema aparece na Carta de Veneza 

(1964) como forma de conservação, e nas Normas de Quito (1967) como instrumento de 

desenvolvimento econômico para os países não desenvolvidos. Essa utilização pressupõe a 

participação da comunidade local como público e agente ativo na preservação.  

Sobre isso, Fonseca (1997) afirma que “a proteção da integridade física dos bens 

patrimoniais não é por si só suficiente para sustentar uma política pública de preservação. Isso 

porque a leitura de bens enquanto bens patrimoniais pressupõe as condições de acesso a 

significações e valores que justifiquem sua preservação” (p. 43). Em outras palavras, não 

basta apenas proteger o aspecto material do bem. A população local deve ser educada para 

conseguir interpretar os significados do patrimônio e assim poder fruir-se dele. 

 

2.1.2 Participação comunitária e educação patrimonial 

A importância do envolvimento da comunidade no processo contínuo de preservação do 

patrimônio é unanimidade tanto na literatura quanto nas cartas patrimoniais, assim como a 

necessidade de ações educativas que preparem essa comunidade para desempenhar o seu 

papel na conservação. 

A educação patrimonial é um processo permanente e sistemático, que desmitifica a 

figura do patrimônio e o aproxima do cotidiano das pessoas. Antes de buscar meios para 

valorizar o patrimônio, é preciso que haja conhecimento sobre ele - logo, a função da 

educação patrimonial é revitalizar e redescobrir valores e costumes, fornecendo meios para 

que a população veja, entenda e se aproprie de seu espaço cultural. A partir disso, a 

comunidade passa a entender a importância da preservação do patrimônio, colaborando com o 

processo (ARAGÃO, SANTOS & SILVA, 2019; CASTRO, 2006; OLIVEIRA, 2011). 

Para Aragão, Santos & Silva (2019), não é raro que as comunidades vejam os bens, mas 

não os enxerguem de fato - monumentos, edifícios e outras construções de valor cultural 
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fazem parte do cotidiano de muitas pessoas por uma questão de localização física. Mas, ao 

mesmo tempo que esses bens fazem parte da rotina de quem os vê ao se locomover pela 

cidade, por exemplo, muitas vezes essas pessoas não se sentem parte da dimensão identitária e 

afetiva da produção material e imaterial. Florêncio (2015) acrescenta que a educação 

patrimonial deve ser integrada às demais dimensões da vida da comunidade, de modo que não 

apenas faça sentido para ela, mas também gerem sensibilização, sensação de pertencimento, e 

fortalecimento da identidade cultural. 

A mera divulgação do patrimônio, apesar de necessária, não é o suficiente. Quando 

trabalhada de maneira correta, a educação patrimonial promove a acessibilidade da população 

aos bens culturais, estimulando sua apropriação e uso (CASTRO, 2006; OLIVEIRA, 2011). 

Na visão de Fonseca (1997), os esforços do poder público para a preservação de bens 

nacionais continuarão incompletos até que a população seja incluída no processo. Como 

apontado também por Castro (2006), a inclusão social no patrimônio é parte importante da 

cidadania, mas não se pode esperar que esse tipo de mudança ocorra de forma natural. Para 

isso, a Recomendação de Nova Délhi (1956), as Recomendações de Paris (1962), o 

Compromisso de Brasília (1970) e a Resolução de São Domingos (1974) recomendam 

fortemente a inclusão de programas sobre a importância do patrimônio na educação escolar 

formal. 

Outro aspecto da educação patrimonial citado na literatura é a articulação política da 

população. As ações de cunho educativo e protecionista requerem planejamento de longo 

prazo, que necessariamente deve envolver atores da comunidade local. Nesse sentido, a 

organização da sociedade civil em grupos como associações de bairros e coletivos é 

importante para estimular o contato entre a sociedade e os órgãos responsáveis pelos bens 

culturais. A participação desses agentes influencia diretamente na abrangência, duração e 

sucesso dos projetos educacionais (ARAGÃO, SANTOS & SILVA, 2019; CASTRO, 2006; 

FLORÊNCIO, 2015). 

 

2.1.3 O patrimônio no cenário brasileiro 
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Segundo Silva e Pinheiro (2013), o período precursor das políticas públicas culturais no 

Brasil foi o Estado Novo (1937-1945). Chuva (2012) explica que a imagem de um país 

avançado e civilizado esteve muito associada ao modelo europeu até o contexto da Primeira 

República (1889-1930). Isso incluía também uma ideia de superação da cultura popular, vista 

como hábitos e costumes comuns ao povo brasileiro que deveriam ser eliminados. O mesmo 

tratamento era dado aos vestígios físicos do período colonial, apagados pelas reformas 

urbanas em uma espécie de eco das concepções europeias do século XIX, descritas por Choay 

(2001) como um conflito entre o patrimônio e o progresso. 

No Brasil, conforme Chuva (2012), a chegada de ideais modernistas durante a década 

de 1920 gerou no regime autoritário e ditatorial do Estado Novo a concepção de que a 

formação de uma nacionalidade brasileira abriria a oportunidade para sua difusão ideológica. 

Moraes (1988) e Fonseca (1997) descrevem como a característica central do 

modernismo brasileiro a busca por uma identidade nacional, que rompesse com os padrões 

europeus seguidos até então. A renovação da produção artística aliada a valorização de 

manifestações nacionais gerava um movimento nacional e inovador, que buscava sua 

inspiração nas manifestações populares. 

Pereira (2012) explica que durante o início da década de 1920 até o meio da década de 

1930, alguns projetos de lei e outras iniciativas para a proteção de bens culturais nacionais 

foram pensadas. Apesar de renderem poucos resultados concretos, são indicadores da 

formação do conceito preservacionista brasileiro. O principal problema com essas iniciativas 

era que a maioria esbarrava na questão de direito de propriedade, direito garantido pela 

constituição de então. Apesar disso, os anos que seguiram a Primeira Guerra Mundial, 

terminada em 1918, testemunharam o estilhaçamento de paradigmas liberais e do ideal 

europeu de civilização, em virtude das consequências desta e da quebra da bolsa de valores 

americana em 1929. No Brasil, isso se refletiu na proliferação de projetos de cunho 

nacionalista, que buscavam o desenvolvimento do país. Nas palavras da autora: 

Nesse clima de incertezas e de insegurança que Getúlio Vargas assumiu o 

poder do Estado brasileiro, através da Revolução de 1930. [...] Vargas 
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instaurou uma política centralizadora que teve seu auge no golpe de 10 de 

novembro de 1937, pelo qual estabeleceu o Estado Novo. Amparado por 

ideias e propostas de cunho nacionalista, Vargas identificava como saída 

para a crise do país a constituição de um Estado forte [...]. A modernização e 

a nacionalização do Estado brasileiro foram consideradas as únicas formas 

de superar os problemas nacionais e o atraso do país perante as nações 

civilizadas da Europa. (PEREIRA, 2012, p. 153) 

Uma figura de grande importância para o avanço da preservação patrimonial do país foi 

o escritor modernista Mario de Andrade. Sua relação profissional direta com bens culturais 

começou em 1930, quando assumiu a direção do Departamento de Cultura da Prefeitura de 

São Paulo. Em 1936, seu anteprojeto para criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Sphan) se tornou o precursor do atual Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) (FONSECA, 1997; PEREIRA, 2012).  

De acordo com Chuva (2012), os empecilhos existentes até o início da década de 1930 

para a proteção de bens materiais, em específico relacionados ao direito de propriedade 

privada, foram resolvidos com a Constituição Federal de 1934. A limitação desses direitos em 

prol de valores sociais e coletivos maiores foi o que permitiu a lei de regulamentação do 

tombamento, de 1937, que estabeleceu quais bens poderiam ser considerados como 

patrimônio nacional, e as definições e procedimentos para seu tombamento. De acordo com o 

Art. 6º do Decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937, "o tombamento de coisa pertencente 

à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará voluntária ou 

compulsoriamente" (BRASIL, 1937). Dessa forma, estava resolvido o obstáculo nos bens de 

propriedade privada, sobre os quais anteriormente o Estado não poderia demandar a 

conservação. 

Como explica Fonseca (1997), a prioridade dos tombamentos nos primeiros anos do 

SPHAN era dada para a arte colonial e barroca, e para a arquitetura religiosa. A justificativa 

da pouca diversidade de estilos era dada pelo “valor excepcional” das obras. Durante essa fase, 

a maioria dos tombamentos eram feitos a partir da interpretação que os arquitetos modernistas 

fizeram da arquitetura brasileira. A autora reforça que “[...] as inscrições nos Livros do 
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Tombo, assim como o não atendimento de um pedido de tombamento, devem ser entendidos 

como interpretações, feitas pelo agente autorizado, do valor cultural de determinado bem” 

(FONSECA, 1997, p. 113). 

Para Pereira (2012), estes esforços para a construção de um imaginário da nação 

utilizavam o patrimônio como meio de tornar concreta a história nacional e fomentar na 

população os sentimentos de orgulho e respeito aos eventos, datas e heróis tipicamente 

brasileiros. Nas palavras da autora:  

A preservação de bens culturais pelo Estado atendia, portanto, a dois grandes 

e complexos objetivos: elevar o Brasil ao rol das civilizações modernas que 

protegiam seus testemunhos da história e da arte, como já apregoavam os 

juristas e intelectuais do início do século XX, e construir, através desses bens, 

elos histórico-afetivos na sociedade." (PEREIRA, 2012, p. 154) 

Nas décadas de 1950 e 1960 aconteceram mudanças no modelo de desenvolvimento 

brasileiro. O nacionalismo foi atrelado aos valores da modernização, gerando uma época de 

industrialização e urbanização estimuladas pela construção de Brasília. No que concerne o 

patrimônio histórico, o entendimento da cidade como produtora de capital tem como efeito a 

noção de que a ocupação do solo urbano é um instrumento de valorização financeira. A 

consequência disso é que a conservação de edifícios históricos é entendida como um 

desperdício de capital (CORREA, 2016). 

Sant‟anna (2016) acredita que as mudanças nas diretrizes de ação do Iphan
1
 ocorridas a 

partir da década de 1960 foram um reflexo das transformações urbanas e econômicas sofridas 

pelo país nas décadas anteriores. O surto de industrialização da década de 1950 resultou em 

grandes transformações em capitais e cidades do interior do Sudeste brasileiro, levando à 

expansão urbana que atingiu também as cidades históricas. Diante dos problemas de 

decadência e arruinamento do patrimônio urbano ocorridos nesta situação, o Iphan se viu 

                                                 

1
  O então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional passou a se chamar Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional com o Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 1970. 
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diante de um contexto no qual o modo tradicional de gestão do patrimônio adotado até então 

era insuficiente para as circunstâncias. 

Em meio a esse embate, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (Unesco) enviou ao Brasil o consultor Michel Parent em 1966. Correia (2016) e 

Aguiar (2016) acreditam que essas visitas foram o principal fator de transformação na postura 

do Iphan, uma vez que Parent identificou grande potencial turístico no país, digno de interesse 

internacional, mas em precário estado de conservação. Em sua visão, o sucesso da 

preservação patrimonial dependia necessariamente de sua integração ao planejamento de 

desenvolvimento urbano e nacional, precisando de integração de políticas tanto com planos de 

desenvolvimento globais quanto com outras políticas nacionais. 

Segundo Leal (2012), o texto escrito por Parent trouxe grande contribuição para a 

relação entre turismo cultural, o Iphan, e a Unesco. Dentre os aspectos defendidos no relatório, 

estavam o planejamento urbano e paisagístico de conjuntos, o reconhecimento de 

manifestações da cultura popular de diferentes regiões brasileiras, e a valorização do potencial 

turístico de cada local, com ênfase para o desenvolvimento de infraestrutura hoteleira e viária. 

Em conformidade com as Normas de Quito (1967), documento publicado na mesma década, 

Parent atribuiu grande importância ao turismo como janela para o desenvolvimento. 

Na mesma época, o Compromisso de Brasília (1970) ressaltava a importância da criação 

de órgãos estaduais e municipais de preservação que se articulassem com a esfera federal. 

Outro ponto importante do documento é a recomendação de formação de mão-de-obra 

especializada para as atividades relacionadas a conservação e restauro do patrimônio, como 

conservadores de pintura, museólogos, arquitetos restauradores, entre outros. 

A partir disso, Aguiar (2016) aponta que no centro da argumentação da Unesco estava 

a importância do turismo como meio de desenvolvimento econômico e geração de recursos de 

preservação patrimonial - em estado adequado de conservação, os bens culturais teriam 

potencial para se tornarem atrações turísticas. 
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Segundo Correa (2016) e Sant‟Anna (2016), essa transformação da postura do Iphan, 

incentivada pelas mudanças econômicas do país e pelo parecer de Michel Parent, foram os 

dois pontos principais de antecedência ao Programa de Cidades Históricas (PCH) da década 

de 1970. 

 

2.1.4 Programa de Cidades Históricas 

Correa (2016) explica que o PCH foi o primeiro programa da esfera federal a 

investir recursos voltados para a recuperação de patrimônio cultural. No cerne do programa 

está a concepção de que a cidade é produtora de capital, e seu patrimônio construído é fator de 

desenvolvimento econômico para ser aproveitado a partir de atividade turística. Dessa forma, 

a inutilização do patrimônio para atração de visitantes implica no desperdício de seu potencial. 

A autora compreende que dentro desse contexto, as cidades históricas podiam seguir um de 

dois processos contrários: crescimento rápido que leva ao sofrimento futuro com fluxo 

turístico desordenado; ou sofrimento com esvaziamento populacional e estagnação econômica.  

Foi em resposta a estes fatores que o PCH, apresentado inicialmente como “Programa 

Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste, com sua Utilização para Fins 

Turísticos” em documento de dezembro de 1972, foi criado, sob as justificativas oficiais da 

necessidade de recuperação de cidades de interesse histórico e artístico, e da possibilidade de 

que tais cidades atraíssem investimentos para o Nordeste do país. O principal objetivo era 

promover a preservação de bens já tombados, de modo a torna-los viáveis para uso turístico. 

Além disso, o foco nos estados do Nordeste na fase inicial do programa representava certa 

continuidade das políticas públicas de minimização da desigualdade de renda no Nordeste e 

Centro-Sul, umas das principais preocupações do I Plano Nacional de Desenvolvimento 

(AGUIAR, 2016; CORREA, 2016). 

Sant‟Anna (2016) aponta ainda que o PCH surgiu como fruto da necessidade de novas 

formas de gestão da tarefa de preservação, cuja solução encontrada foi a divisão de tarefas 

entre órgãos governamentais. Para que essas novas ideias fossem para frente, deveriam 
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alinhar-se com as políticas do governo militar, que por sua vez, se caracterizou também pela 

valorização da cultura como via de integração nacional. Dessa forma, o contexto era favorável 

ao desenvolvimento de uma política de preservação integrada. 

A primeira fase do programa, de atuação nos estados do Nordeste, concentrou-se na 

recuperação de estruturas para sua adaptação em equipamentos públicos e turísticos. Os 

monumentos a passarem por interferências e os roteiros turísticos a serem divulgados deviam 

ser indicados em projeto de autoria de cada estado, e sua aprovação estaria sujeita a avaliação 

de viabilidade do desenvolvimento da atividade turística nos locais – fator que, desde o 

princípio, era prioridade para o programa (AGUIAR 2016). 

Apesar da exigência da participação dos governos estaduais para execução do programa, 

o principal problema encontrado nessa fase foi a ausência de políticas estaduais de 

preservação que articulassem as realizações do programa. A inviabilização de algumas ações 

levou, três anos depois do início do programa, a constatação de que o patrimônio nordestino 

não seria progressivamente conservado com este tipo de atuação (SANT‟ANNA, 2016). 

As críticas ao programa, conforme apresentadas por Correa (2016), começaram a se 

acumular um ano depois de sua criação, envolvendo principalmente a desconsideração de 

características arquitetônicas e paisagísticas dos monumentos escolhidos, e a pouca 

importância dada pelos governos estaduais. Como resultado, alterações nos documentos do 

programa em 1975 passaram a incentivar a criação de planos plurianuais de preservação 

estaduais, que começaram a ser exigidos no mesmo ano.  

Apesar disso, o programa foi avaliado positivamente. A grande visibilidade política do 

programa resultou em políticos de outros estados pressionando o governo em prol de 

ampliação da área de atuação do PCH, incluindo estados do Sudeste, e com exceção de São 

Paulo, os outros três estados participaram de reuniões. As dificuldades encontradas no estágio 

inicial do programa resultaram em novas normas – todos os estados participantes deveriam ter 

legislação de proteção, por exemplo. Em 1977, via-se também uma mudança nos rumos do 

PCH. A viabilidade econômica dos monumentos a serem recuperados deixou de ser o único 
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ponto central, dando espaço à análise do papel para reorganização do espaço urbano, visando 

usos que trouxessem retorno social (CORREA, 2016; SANT‟ANNA, 2016). 

No mesmo ano, o crescimento do turismo em sítios urbanos preservados se refletiu na 

Lei n. 6513/77, que classifica conjuntos urbanos e bens naturais preservados como áreas 

especiais de interesse turístico. Dessa forma, a preservação de bens passou a estar legalmente 

vinculada ao seu potencial como atrativo turístico, fazendo com que os investimentos 

estivessem ainda mais atrelados à existência de um fluxo turístico na região (AGUIAR, 2016). 

Correa (2016) destaca três abordagens principais das ações implementadas pelo PCH: 

1. Formação de recursos humanos, conforme as já mencionadas recomendações do 

Compromisso de Brasília (1970). A primeira etapa do programa contou com o 

financiamento de dois cursos, que acabaram não sendo institucionalizados. Apesar 

disso, houve financiamentos mais duradouros a nível universitário. Parcerias 

realizadas com universidades federais perduram de 1976 até os dias atuais; 

2. Institucionalização órgãos estaduais comprometidos com a política patrimonial, 

também em conformidade com o Compromisso de Brasília (1970); 

3. Forma de gestão do programa, que estava em constante planejamento, controle e 

avaliação. Além da elaboração de relatórios e construção de indicadores, o controle 

ocorria também por documentos de orientação 

Ao analisar os resultados do programa, Correa (2016) afirma que ao mesmo tempo que 

o montante do investimento feito pelo PCH foi inédito em uma ação de cunho patrimonial que 

alinhava as agendas dos governos federal e estadual. No entanto, apesar de ter sido criado 

para o nordeste com expansão posterior para o sudeste, o valor anual distribuído para os 

estados nordestinos na segunda fase do programa representa apenas 9% dos valores 

direcionados para os estados de Mina Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.  

Sant‟Anna (2016) indica que o maior defeito do PCH foram suas ações de intervenções 

pontuais, que deviam ter sido planejadas de modo a formar conjuntos de atos articulados. 

Destaca-se também como problema do programa a sua dependência em investimentos 
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públicos, e pouca busca e promoção do investimento privado. Para Duarte Júnior (2010), uma 

das fraquezas do programa estava relacionada à visão de patrimônio vigente até então. O 

conceito de patrimônio brasileiro sempre esteve atrelado a um conjunto seleto de 

manifestações, localizadas em determinados estados brasileiros – o barroco mineiro era, de 

certa forma, considerado “a expressão primordial da arquitetura brasileira” (p. 66). O 

patrimônio não refletia a sociedade ao todo, mas sim expressões pontuais, não cotidianas. 

Apesar do Iphan considerar que o PCH continuou sendo implementado após deixar de 

ser coordenado pelo Ministério do Planejamento, para Correa (2016), o encerramento do 

modelo proposto em 1979 significou uma grande mudança na estrutura inicial. Também em 

busca de examinar o fim do programa, Sant‟Anna (2016) opina que a união entre o 

preservacionismo e desenvolvimento econômico foram as características que compuseram o 

ponto forte do PCH, mas também significaram seu fim – a crise financeira do final dos anos 

1970 revelaram a insuficiência dos resultados do desenvolvimentismo do governo militar. Por 

ser um programa representante dessas circunstâncias, o PCH perdeu sua natureza de política 

estratégica. Também a mudança entre foco regional e abrangência territorial foram o início do 

esgotamento do programa. 

Sant‟Anna (2016) afirma ainda que uma das consequências mais duradouras do PCH foi 

a consolidação da visão de preservação do patrimônio que está necessariamente ligada à 

exploração turística. Apesar de suas fraquezas, o PCH promoveu grandes impactos nos 

tombamentos federais e na prática de restauração e conservação dos bens edificados durante 

seu período de existência. Destaca-se também como uma grande conquista o campo da 

formação profissional e criação de novo segmento na construção civil responsável por obras 

de conservação e restauração patrimonial. A autora considera também que a formulação da 

linha de ação de preservação do patrimônio urbano pelo Iphan, em 1981, é um desdobramento 

crítico da experiência do PCH. 

 

2.1.5 Programa Monumenta 
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Conforme Duarte Junior (2010), o próximo grande programa estratégico voltado para a 

salvaguarda do patrimônio teve origem em 1995, quando o Ministério da Cultura e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) iniciaram discussões relativas à viabilização de 

um programa nacional de preservação do patrimônio histórico, ao passo que foi criada uma 

comissão técnica dentro do Iphan e contratação dos primeiros consultores para o que viria a se 

tornar o Programa Monumenta. 

Para Sant‟Anna (2016), apesar da experiência do PCH não ter sido considerada no 

processo de criação do Monumenta, este último não foi só uma sucessão de erros já cometidos 

– destaca-se o financiamento da conservação e restauração de imóveis privados por meio de 

empréstimos sem juros como uma das ações de preservação mais interessantes já executada 

no país. A autora menciona ainda três lições do PCH que não foram aprendidas pelo seu 

sucessor. Em primeiro lugar, o fortalecimento institucional dos parceiros locais, que compõe a 

ponta executiva do programa, não deveria ser posto de lado. Segundo, o pouco investimento 

no uso habitacional deveria ser corrigido. Por último, intervenções pontuais são incapazes de 

transformar realidades complexas, e deveriam ser substituídas com conjuntos de ações bem 

planejadas e estruturadas
2
. 

Ainda que tenha cometido alguns dos erros do passado, o Programa Monumenta teve 

seus méritos. Sua história começa com o Ministério da Cultura (MinC) e o BID, que em 1995 

iniciaram a discussão relativa à viabilização de um programa nacional de preservação do 

patrimônio histórico. Ao mesmo tempo, foi criada uma comissão técnica dentro do Iphan e 

contratação dos primeiros consultores para o programa. Instituído ainda no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, o conceito por trás de sua criação trazia o desejo de 

democratização do patrimônio em prol da construção de um país globalizado. (DUARTE 

JUNIOR, 2010) 

                                                 

2
  Houve também acertos do PCH que não foram incorporados pelo programa Monumenta, como o treinamento 

de mão de obra especializada e a gestão multidisciplinar, realizada com participação de economistas. 
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Para Gastal (2003), o interesse do BID na preservação patrimonial começou em 1988, 

quando o órgão financiou ações de reconstrução de prédios históricos afetados por um grande 

terremoto em Quito, no Equador. A autora narra que em 1995, o então presidente do BID, 

Francisco Iglesias, teria se sensibilizado com o estado de conservação do patrimônio da 

cidade de Olinda, iniciando assim a atenção do banco com o caso brasileiro. Na época, 

esperava-se que o apoio do BID significasse mais do que ajuda financeira, mas sim um 

valioso reconhecimento da qualidade do patrimônio nacional, reforçando o orgulho local. 

Castriota et al (2010) destacam o modelo de articulação institucional como ponto 

importante do Monumenta. O programa só poderia ser implementado em cidades que 

tivessem acordo com o MinC, no qual seriam estabelecidas as responsabilidades de cada uma 

das partes, valores a serem repassados e prazos. Os autores argumentam que essa é uma 

estratégia que busca resolver o problema da desarticulação institucional, que previamente já 

impossibilitou implementações mais complexas na área de preservação.  

A filosofia inicial do programa se concretizou em quatro pilares: sustentabilidade, 

visibilidade, atratividade e acessibilidade. Gastal (2003) aponta que a visão de acessibilidade 

destacada pelo Monumenta não abrange todos os segmentos da população, como visto na 

Carta Consulta de Porto Alegre - o documento pedia o remanejamento de linhas de ônibus 

urbanos para locais afastado da área do projeto, pois prejudicariam a qualidade paisagística da 

região. As recomendações de implantações de estacionamento reforçam a acessibilidade 

apenas àqueles que se deslocam em veículos turísticos ou carro de passeio. 

Quanto a seleção e priorização de atendimento, o Monumenta seguiria o levantamento e 

avaliação dos principais problemas relacionados a perda do patrimônio edificado. A partir 

disso, seria realizada a seleção de prioridades, considerando também a relevância histórica de 

cada um, e seu potencial de uso econômico, cultural e social. O modelo embasado em 

parcerias com o setor privado e prefeituras foi revisto em 2003, uma vez que não havia 

garantia de manutenção do acerto a nível municipal, e muitas vezes, havia desinteresse e falta 

de preparo técnico-administrativo das prefeituras. (DUARTE JUNIOR, 2010). 
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Neste ponto, três anos após o início do programa, Gastal (2003) o avaliou como um 

importante incremento ao turismo. Porém, para que o Monumenta atingisse seu potencial, o 

planejamento turístico deveria ser mais amplo, de forma que a cultura e patrimônio fossem 

pensados para além de sua sustentabilidade econômica. Duarte Júnior (2010) explica que após 

a reformulação do modelo original, O novo sistema de priorização teve então o objetivo de 

preservar áreas já definidas como prioritárias do ponto de vista federal, incentivar a 

conscientização da população sobre o patrimônio, e aperfeiçoar a gestão. O processo decisório 

foi facilitado pela criação de um banco de dados, e houve a montagem de ranking de cem 

sítios históricos baseados nas premissas: o patrimônio não deve ser entendido puramente 

como imobilização no tempo e espaço, mas também como recurso cultural; a preservação do 

patrimônio é um ato político; a diversidade e complexidade brasileira deve ser valorizada, 

evitando visões generalizantes. Com isso, o patrimônio cultural é entendido para além de 

mero empreendimento turístico, mas como recurso econômico e social que auxilia o 

desenvolvimento local.  

Duarte Júnior (2010) considera como o ponto alto do programa, o acordo firmado 

entre o Ministério da Cultura e Caixa Econômica Federal, em 2004, de financiamento para 

recuperação de imóveis privados de interesse patrimonial. A ação permitiu que o programa 

chegasse a uma parcela da população que até então era sempre colocado a margem dos 

processos de preservação, e consequentemente, conscientização. A partir de 2005 as 

dimensões materiais e imateriais do patrimônio passaram a ser abordadas conjuntamente. 

Expressões imateriais também foram entendidas como instrumento a ser utilizado para a 

melhoria de qualidade de vida, e o programa passou a aliar a recuperação de edificações à 

valorização de formas de expressão. 

Cabe ao Monumenta o mérito de concretizar a visão de que áreas urbanas de interesse 

cultural podem ser constituídas como instrumentos de desenvolvimento social e econômico, 

valorizando seus bens materiais e imateriais, substituindo o conceito da cidade-monumento, 

valorizada pela preservação de uma memória intocada. No entanto, apesar do programa ter 

listado 101 cidades para receberem suas ações, até 2010 apenas 26 de fato recebiam. 

(DUARTE JUNIOR, 2010). 
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Segundo João Paulo Papa, ex-prefeito de Santos, foram disputados recursos do 

Monumenta antes da criação do programa Alegra Centro, mas não se obteve sucesso diante de 

cidades com projetos mais estruturados. Ele afirma também que o insucesso para obtenção de 

recursos federais foi um dos motivadores para a criação de um plano estratégico de 

revitalização, assunto que será abordado no capítulo 6. 

 

2.1.6 Programa de Aceleração do Crescimento – Cidades Históricas 

Segundo o portal do Iphan, Programa de Aceleração do Crescimento - Cidades 

Históricas (PAC-CH), de início em 2013, foi formulado com objetivo de requalificar o 

Patrimônio Cultural Brasileiro, contribuindo com o planejamento urbano das cidades e 

tornando-o ferramenta de geração de renda, agregação social e afirmação identitária
3
.  

O PAC-CH é um desdobramento do Programa de Aceleração do Crescimento, criado 

em 2007. O portal do Ministério da Economia
4
 o apresenta como o elemento promotor da 

retomada de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética, acelerando 

o desenvolvimento sustentável nacional. Para Leal (2017), a origem do PAC-CH vem da 

necessidade de dar continuidade e melhoria às ações de preservação patrimonial, uma vez que 

o Programa Monumenta estava para ser encerrado. O PAC-CH teria utilizado como base os 

problemas percebidos na duração de seu antecessor, para estabelecer uma linha de atuação 

efetiva. 

                                                 

3
  IPHAN; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. PAC Cidades Históricas – Formulação e Implementação. 

Brasília: 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ 

Formula%C3%A7%C3%A3o%20e%20Implementa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 16 dez. 2019. 
4
  MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Sobre o PAC. Disponível em: 

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/investimento-e-pac/sobre-o-pac>. Acesso em 16 dez. 2019. 
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No site do Iphan
5
, o PAC-CH é apresentado como uma iniciativa do governo federal 

dirigida pelo Ministério do Planejamento, que a partir de 2013 passou a ter uma linha 

destinada exclusivamente aos núcleos urbanos históricos protegidos pelo Iphan. Segundo 

Castriota et al (2010), a primeira apresentação do programa aconteceu na cidade de Ouro 

Preto (MG), no ano de 2009, quando foi divulgado um programa que destinaria a quantia 

histórica de R$890 milhões para a preservação do patrimônio histórico nacional. Carmo 

(2019) aponta também que durante o anúncio, foi dito que a iniciativa se destinava a abranger 

173 cidades distribuídas em todos os estados brasileiros, para não apenas recuperar o 

patrimônio edificado, mas também investir em desenvolvimento urbano, econômico e social. 

Em junho de 2009 foi publicado um informe do MinC e do Iphan de nome "Chamada 

Pública para elaboração de Planos de Ação para as "Cidades Históricas""
6
. Em cartilha 

publicada pelo MinC (2009), os Planos de Ação consistiriam em documentos guia para a 

gestão do patrimônio cultural, que deveriam considerar a dinâmica urbana como um todo - 

não se restringindo apenas ao conjunto de bens tombados, definir objetivos, metas e ações 

para a atuação do poder público. Como sugestão de elaboração do documento, a cartilha 

propunha a divisão em quatro etapas: diagnóstico local, com levantamento de dados; objetivos, 

envolvendo a delimitação da área de atuação do plano; proposição e priorização de ações; e 

pactuação, considerando a consolidação dos acordos. 

A partir desses planos, foram realizados Acordos de Preservação do Patrimônio Cultural 

entre o Iphan e os municípios entre 2010 e 2011. Apesar da previsão inicial dos investimentos 

ser estimada em R$7 bilhões, Leal (2017) afirma que quando foram iniciados os repasses, em 

novembro de 2012, os valores eram bem menores do que o previsto.  

                                                 

5
  IPHAN. PAC Cidades Históricas. Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/235>. Acesso 

em 15 ago. 2019. 
6
  IPHAN. Informe I - Chamada Pública para elaboração de Planos de Ação para as "Cidades Históricas". 23 

junho 2009. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/2464/informe-i-chamadapublica-

para-elaboracao-de-planos-de-acao-para-as-cidades-historicas>. Acesso 16 dez. 2019. 
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Em folder de divulgação lançado em 2013, a então Ministra da Cultura, Marta Suplicy, 

comunicou que o PAC-CH tinha como objetivo chegar a uma gestão do patrimônio que iria 

além da intervenção física, buscando resgatar o sentimento de topofilia dos brasileiros em 

relação aos símbolos culturais do país. O mesmo documento traz a lista das 44 cidades 

escolhidas para receber os recursos destinados às obras em imóveis e espaços públicos, e 

financiamento para recuperação de imóveis privados. As cidades escolhidas deveriam 

abranger pelo menos um dos seguintes itens: ser parte da lista de sítios urbanos reconhecidos 

como Patrimônio Mundial pela Unesco; se constituir como um dos sítios portadores de 

grandes acervos em precárias condições de conservação; presença de sítios ou conjuntos 

representativos do processo de ocupação do país; ou presença de complexos ferroviários 

declarados de valor cultural (IPHAN, 2013) 

A lista de municípios contemplados pela fase inaugurada em 2013, para Leal (2017), 

revela insensibilidade quanto aos municípios menos favorecidos pelo fluxo turístico, mesmo 

que carreguem manifestações culturais de alto valor histórico. No lugar, a atenção do PAC-

CH foi direcionada aos centros históricos tradicionalmente consagrados, locais já 

frequentemente atendidos pelo Estado. Também foi identificada uma grande quantidade de 

investimentos nas cidades que serviriam de sede para os megaeventos esportivos a serem 

realizados nos anos de 2014 e 2016 no Brasil. 

Mantendo o número de 44 cidades contempladas, o folder de agosto de 2018 traz a 

informação de que 53 obras haviam sido concluídas em cinco anos de programa, gerando 

vagas de trabalho e capacitação de mão de obra especializada (IPHAN, 2018). Os documentos 

disponíveis até o momento revelam 425 ações selecionadas, dentre as quais 323 consistem em 

restaurações, 86 em requalificações, e 39 representam implantações de complexos e 

equipamentos culturais, educacionais, entre outros. Em outubro de 2018, das 58 obras já 

concluídas apenas três haviam recebido investimentos privados, o que reflete os dois 

programas anteriores.  

Apesar das grandes obras realizadas, Carmo (2019) acredita que apesar do anúncio 

inicial do PAC-CH ter feito menção à investimentos em desenvolvimento urbano, econômico 
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e social de cada município atendido, com o passar dos anos, a atuação do programa o 

transformou um “programa de grandes obras”, cujos objetos de preservação selecionados 

foram menos numerosos e diversos do que o que se viu com o PCH e Monumenta. 

Os resultados do programa até agora mostram que, de fato, foram realizadas obras 

consideráveis de restauração e requalificação urbanística, mas que ainda não repercutiram no 

desenvolvimento social proposto inicialmente. Além do mais, reforça-se aqui a crítica feita 

por Leal (2017): praticamente não houve captação de recursos privados para as intervenções 

realizadas, salvo em raros casos.  

Além do mais, para um programa que foi construído considerando as falhas de seus 

precursores, uma das principais falhas do PCH, apontada por Sant'Anna (2016), não foi 

endereçada. A lição de que intervenções pontuais são incapazes de transformar realidades 

complexas, portanto devem ser substituídas com conjuntos de ações bem planejadas e 

estruturadas, fez parte da formulação do programa, mas até o momento não fez parte de sua 

implementação. 

 

2.1.7 Cenário atual: para onde estamos indo, e o que precisa ser feito? 

Até agora, o único recurso eficaz criado para a preservação de bens nacionais é o 

tombamento. Apesar da validade de críticas direcionadas às restrições relativas ao direito de 

propriedade e valores de seleção de bens, um dos principais problemas do atual cenário é o 

fato da preservação depender quase que unicamente do Estado (FONSECA, 1997; 

BRUSADIN, 2012; PEREIRA, 2012): 

O Estado, por vezes, retira-se até das áreas onde é essencial, como saúde e 

educação básica, e a preservação de prédios históricos e bens culturais com 

dinheiro público passa a ser impensável. Cria-se, dessa forma, uma situação 

paradoxal, em que o Estado tomba prédios para protegê-los da destruição 

rápida pela demolição, mas tolhe suas possibilidades de utilização, 

condenando-os à destruição lenta pelo abandono (BRUSADIN, 2012, p. 32) 
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Brusadin (2012) aponta que uma das alternativas para essa situação acaba sendo o 

estabelecimento de parcerias com empresas privadas, que viabilizam a manutenção e 

conservação dos prédios. A ideia é que o lucro obtido com o funcionamento das empresas 

privadas seja direcionado para o mantimento do patrimônio. Isso gera uma outra discussão, 

uma vez que no entender de muitos, especialmente na comunidade científica, a privatização é 

uma forma de alienação do patrimônio, que deveria ser público. A partir disso, entende-se que 

o principal problema hoje é encontrar o equilíbrio entre a proteção do bem, sua utilidade 

social, e a viabilidade financeira. 

Dentre as questões apenas expostas, Fonseca (1997) enfatiza a ausência de mecanismos 

que incluam a população tanto no fruir quanto no preservar do patrimônio histórico. 

Iniciativas de educação patrimonial, de importância já discorrida em seção anterior, se 

mostram como fator chave para a salvaguarda de bens tombados a longo prazo. 

Desde o início do desenvolvimento das políticas de proteção patrimonial brasileiras, a 

educação e inclusão da população era considerada como característica intrínseca à 

preservação. Florêncio et al (2014) mostram que o anteprojeto de Mário de Andrade pra 

criação do SPHAN já falava sobre a importância do caráter pedagógico, em especial quando 

sugere a criação de museus técnicos por todo o Brasil, voltados tanto para a articulação de 

manifestações locais quanto para a educação das comunidades do entorno. 

Apesar disso, a educação patrimonial não se configura como uma política de Estado até 

hoje, como explica Oliveira (2011). Como avanço das últimas décadas, a autora menciona a 

proposta das Casas de Patrimônio, advindas do planejamento estratégico realizado pelo Iphan 

em 2007.  

Uma das características mais interessante das Casas de Patrimônio é a autoridade dada à 

cada unidade de realizar suas próprias atividades, o que permite que as casas se respeitem a 

realidade local e se adaptem às suas necessidades. Na opinião de Florêncio et al (2014), são 

instituições que vão muito além de uma estrutura física, já que seu objetivo central é ampliar o 

diálogo com a sociedade a partir da educação patrimonial. De maneira complementar, 

Oliveira (2011) acredita que a existência da rede de casas revela uma mudança da postura do 
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Iphan quanto a população, mas que isso deve se configurar apenas como um passo de um 

plano mais abrangente. Como afirma Casco (2013), a educação permeia a ação do Iphan de 

maneira inseparável, e é preciso que isso atinja a população como um todo. 

 

2.2 Turismo cultural 

Vargas (1998) considera que da forma como ocorre no mundo de hoje, o turismo é uma 

característica da globalização como parte de uma grande discussão que envolve a 

disseminação de informação, aumento do setor terciário, homogeneização de sociedades e 

internacionalização de mercados. De forma semelhante, Richards (2002) afirma que "o 

turismo sempre esteve conosco, mas foi a ascensão da modernidade que deu o maior impulso 

para o crescimento das viagens" (p. 1). 

 

2.2.1 Conceitos 

Como destaca Richards (1996d), tanto os conceitos de turismo quando de cultura são 

difíceis de definir, gerando um empasse para definir o que é o turismo cultural. Como ambos 

tomam as mais variadas formas na literatura, e como consequência, não há visão unificada a 

respeito de sua definição. 

O autor separa duas concepções para o conceito de turismo: 

1. definições técnicas, que podem variar de um país ou organização para o outro, e têm 

por objetivo a classificação de turistas e visitantes em categorias. Normalmente, 

definições técnicas consideram aspectos como o número mínimo de horas de estadia 

no local, e distância percorrida entre o local de moradia e o local de destino. Também 

é comum a criação de outros termos, como “excursionista”, para aqueles que não se 

enquadram nas categorias delimitadas; 
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2. definições conceituais, que se dedicam à explicação do turismo como atividade e 

fenômeno cultural. 

De forma semelhante, Botelho (2001) também separa duas dimensões de tratamento 

para o conceito de cultura: 

1. definições sociológicas, que entendem como cultura as produções elaboradas com 

intenção de construir significados. Entram aqui as manifestações que se encaixam no 

que o senso comum entende pelo termo “cultura”, como música, literatura, artes 

visuais, gastronomia, entre outros. Essas expressões são facilmente transformadas em 

produtos, que demandam profissionais, instituições e organizações para criação e 

difusão;  

2. definições antropológicas, que compreendem a cultura como resultado da interação 

social entre as pessoas. Portanto, a cultura pode ser entendida como tudo que é 

produzido e elaborado pelo ser humano, uma vez que se refere aos processos pelos 

quais os indivíduos entendem a si mesmos, suas vidas e o mundo a qual pertencem. 

Santos (2017) explica que dependendo do contexto no qual é mencionada, a cultura 

pode estar associada à educação e estudo, ou então a manifestações artísticas e modos de vida 

de um povo. A partir dessas concepções, é possível alcançar dois entendimentos: o primeiro 

remete aos aspectos e processos de uma realidade social, referindo-se a tudo que caracterize o 

modo de vida de um povo; o segundo é mais específico ao referir-se às crenças, ideias e 

conhecimentos de um grupo, comumente manifestados em suas obras literárias, artísticas e 

filosóficas. 

Cabe incluir aqui uma consideração feita por Durand (2001) a respeito das diferentes 

dimensões do conceito de cultura. Quando o debate está voltado para a criação e execução de 

políticas públicas, é essencial que se adote uma posição ideológica que não rejeite a esfera 

econômica. A arte e a cultura dependem da sustentação econômica tanto quanto as outras 

atividades, e a adoção de uma visão ingênua é desfavorável a ação pública. 

https://www.notion.so/DURAND-J-C-6a822cc83cef42b692c28bdfb1867cc1
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Richards (1996d) acredita que dentro do turismo, as dimensões de cultura apresentadas 

tanto por Santos (2017) quanto por Botelho (2001) se misturam. Dessa forma, são 

consideradas duas abordagens de discussão para o turismo cultural. Em primeiro lugar, o 

fenômeno pode ser entendido de forma objetiva, como um produto, e ser mensurado em 

indicadores como números de visitantes em equipamentos culturais que resultarão em dados 

exatos, que facilitam ações e intervenções governamentais. A segunda abordagem busca 

entender o que é o turismo cultural como fenômeno social. 

Richards (2002) aponta que uma das razões para o aumento do turismo cultural nas 

últimas décadas foi o crescimento da oferta de produtos do gênero. A competição entre 

cidades pela atração de visitantes leva a constantes tentativas de melhorias na oferta turística 

local. As estratégias que alcançam sucesso são logo adotadas pelas outras localidades, e o que 

antes era uma inovação perde seu valor passa a ser comum. Para contornar a situação, os 

locais devem estar constantemente implementando melhorias, o que resulta no aumento da 

oferta. Festivais e eventos são uma técnica muito utilizada para esse fim, uma vez que são 

flexíveis, adaptáveis, e permitem inovação constante.  

Um bom exemplo de implementação constante de melhorias voltadas para o fomento ao 

turismo é o caso de York, no Reino Unido, conforme explicado por Meethan (1997) Köhler 

(2014). Desde o século XIX, a economia de York estava centrada na engenharia ferroviária e 

na fabricação de chocolate, indústrias locais que, a partir do meio da década de 1980, 

entraram em declínio. Esse é um problema encontrado por várias localidades, seja em nível 

macro ou micro – quando uma cidade depende economicamente de um número pequeno de 

atividades, existe o risco de que estas percam sua importância e causem uma crise local, o que 

gera diversos problemas para os habitantes. Em alguns casos, essa lacuna deixada acaba sendo 

preenchida pela busca por crescimento econômico no setor de serviços, lazer e turismo.  

(MEETHAN, 1997). 

Ainda assim, a atividade turística na cidade já era expressiva na metade do século XX. 

Köhler (2014) explica que até a década de 1960, a região que hoje é o distrito turístico de 

York passou por um processo de perda de moradores e encerramento de atividades de 

https://www.notion.so/RICHARDS-G-baa4f61f5dee4fd0aeb1bb3d1a18d609
https://www.notion.so/SANTOS-J-L-d0ec09a00e744e50947d41f6fdc827a5
https://www.notion.so/BOTELHO-I-8e145d6312284996b34f5c8a9fbc80fe
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pequenas indústrias, comércio varejista, armazéns, entre outros. Ao mesmo tempo, esses 

estabelecimentos foram sendo substituídos por lojas e prestadores de serviço que atendessem 

às necessidades e desejos de turistas e visitantes. 

Os atrativos de York são, em maior parte, seu patrimônio edificado medieval, mais 

notadamente suas muralhas, que separam o distrito turístico do restante da cidade.  

(MEETHAN, 1997). Köhler (2014) apresenta York como um raro exemplo no qual as 

políticas de fomento ao turismo e proteção do patrimônio cultural apresentam continuidade 

administrativa. A oferta turístico-cultural está sempre sendo expandida e melhorada com a 

criação de novas atrações (que variam de equipamentos culturais à pequenos parques 

temáticos), promoção de eventos, e ações de manutenção contínua, que vão desde limpeza do 

distrito até controle das apresentações de artistas de rua.  

O cenário da cidade intramuros é também cuidadosamente moldado para passar aos 

visitantes a sensação de uma cidade cenográfica, pois como explica Köhler (2014), para 

aqueles que não possuem conhecimento específico no assunto, é impossível diferenciar quais 

edificações são autenticamente medievais e quais são os pastiches históricos – construções 

modernas que imitam completamente o estilo do patrimônio medieval. 

Essa criação contínua de novos atrativos turísticos deve ser considerada de forma 

meticulosa, de modo a atender aos desejos e expectativas buscados pelo consumidor. A 

autenticidade é apontada por Richards (1996) como um dos principais objetivos buscados 

pelo turista cultural, que o faz por meio de vivências consideradas como culturais, como 

forma de fuga do cotidiano. 

De forma complementar, Ho & McKercher (2004) acrescentam que no caso do turismo 

cultural, o interesse dos turistas não está necessariamente no bem físico, mas sim na 

experiência cultural que o bem pode proporcionar - seja uma conexão pessoal e emocional 

com o patrimônio, um interesse em testemunhar a cultura, entre outros. 

Pérez (2009) argumenta que em sentido genérico, toda a prática turística é cultural, 

mesmo os eventos criados com a finalidade de atrair visitantes, uma vez que não pode existir 
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turismo sem cultura. Apesar disso, a denominação existe para designar a experiência 

turística que oferece a cultura como um produto, unindo vivências sensoriais, culturais, 

sociais e econômicas. Em grande parte das vezes, os produtos considerados como culturais 

envolvem alguma forma de expressão das artes visuais e/ou performativas, além do 

patrimônio cultural, que engloba manifestações materiais e imateriais. 

Em parte dos casos, a fruição de bens culturais requer que o expectador, visitante ou 

turista tenha o repertório cultural apropriado – ou seja, um conjunto de conhecimentos que 

servirão de base para que o público possa compreender a manifestação cultural em questão. 

Para evitar que a ausência de repertório cultural se torne uma barreira de acesso aos produtos 

culturais, são utilizadas técnicas de interpretação, discutidas na seção a seguir.  

  

2.2.2 Interpretação patrimonial 

A esfera do desenvolvimento turístico que mais recebe atenção dos gestores é a de 

infraestrutura de apoio. Enquanto a necessidade de ações que garantam o bom funcionamento 

de transporte e hospedagem é indiscutível, também é importante buscar formas de garantir 

que o turista tenha suas expectativas atendidas ao visitar locais de interesse naturais, artísticos 

e culturais no geral (MURTA & ALBANO, 2002). 

Em vista disso, a interpretação do patrimônio é explicada por Murta e Goodey (2002) 

como um conjunto de práticas que procura valorizar a experiência do visitante ao mesmo 

tempo em que o educa. São elas que criam uma ponte entre o conhecimento que o visitante já 

possui à história e importância do local: 

A interpretação do patrimônio, em sua melhor versão, cumpre uma dupla 

função de valorização. De um lado, valoriza a experiência do visitante, 

levando-o a uma melhor compreensão e apreciação do lugar visitado; de 

outro, valoriza o próprio patrimônio, incorporando-o como atração 

turística. (MURTA & GOODEY, 2002, p. 13) 
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Os autores demonstram que, de forma prática, a interpretação envolve a utilização das 

mais variadas formas da comunicação humana (como fotografia, teatro, música, ilustrações, 

entre outras) para transmitir informações, revelar significados, entreter e estimular a 

curiosidade dos visitantes. Goodey (2000) acrescenta ainda que apesar do processo envolver 

recursos explicativos como placas informativas, a preocupação central dos gestores deve estar 

voltada para as estratégias utilizadas para fazer com que o significado do patrimônio atinja o 

público. 

Um aspecto importante a ser considerado é que se a manifestação cultural em questão 

possui um significado, é a interpretação que o decodificará e transmitirá para o visitante. Essa 

forma de transmissão da mensagem deve ser adequada ao público atendido, ao lugar em que 

ocorre, e deve respeitar a comunidade receptiva. Antes de tudo, a interpretação é um 

instrumento de comunicação (MURTA&ALBANO, 2002; MURTA&GOODEY, 2002). 

Logo, a criação de um plano interpretativo que realmente se comunique com o visitante 

alcance os objetivos propostos passa por uma série de indagações: quais são os aspectos que 

fazem um lugar ser único? Quais são os indícios que podem ser explorados para construir uma 

forma de interpretação? Qual a razão de ser do lugar e de suas práticas culturais, e como 

transmiti-la? Como fazer com que o visitante reveja seus valores, conceitos e morais? 

(UZZEL, 1998; GOODEY, 2000; MURTA&GOODEY, 2002) 

Schouten (1995) acredita que existem duas razões centrais para que a população não 

visite atrações culturais: primeiro por não acreditar que existe conexão entre sua vida pessoal 

e o que está exposto nessas atrações; e segundo, por se sentir intimidada. A gestão desses 

locais não considera que boa parte das pessoas que os visitam fazem isso em seus momentos 

de lazer, nos quais estão buscando fazer atividades desestressantes. No entanto, o ambiente de 

um museu tradicional, por exemplo, simula um ambiente de estudo que gera nos visitantes a 

sensação de que eles são os alunos que nada sabem. Organizadores e curadores de exposições 

muitas vezes se esquecem de que nem todos os que estão ali possuem conhecimento prévio 

sobre o assunto tratado – seja história da arte, um determinado período histórico, ou 

taxonomia, por exemplo. Existe um vão entre o que os profissionais responsáveis 
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compreendem da relação entre os visitantes e o produto que oferecem, e o que os próprios 

visitantes estão vendo e sentindo. 

Dessa forma, os fatores que podem auxiliar na construção de uma interpretação mais 

efetiva são o uso de exposições interativas e dinâmicas, com recursos multimídia variados, 

proposição de questionamentos, presença de guias, e outros recursos que façam com que os 

visitantes tenham papel ativo durante a visita. Esses fatores podem aumentar o interesse dos 

visitantes, deixando-os com menos fadiga e mais atenção, o que resulta em maior aprendizado, 

entendimento e satisfação (MOSCARDO, 1996). 

Farias (2002) acredita que a interpretação começa a partir do reconhecimento da 

comunidade como a produtora de seu conhecimento e atrativos culturais. Quando se trata de 

manifestações culturais, a produção de conhecimento não vem de um local privilegiado de 

onde uma figura dominante pode julgar e moldar o que observa de acordo com suas próprias 

visões. O sentido do lugar e de suas práticas está, em grande parte, com a comunidade, que 

deve ser estimulada a participar do planejamento da interpretação (MURTA&GOODEY; 

2002). 

Segundo Moscardo (1996), os visitantes de uma atração podem ter comportamento 

atento ou desatento. Os visitantes atentos processam as informações recebidas de forma ativa, 

questionando-as, enquanto os desatentos assumem papel passivo e não questionador. O 

ambiente e configuração da exposição podem transformar um visitante desatento em um 

atento a partir da criação de um ambiente mais interativo e convidativo. A importância de ter 

um público mais atento está não apenas na satisfação do visitante, mas também na melhoria 

das condições de conservação do patrimônio: 

Se a interpretação do patrimônio material edificado for efetiva e criar 

visitantes atentos, a gestão e conservação destes locais pode ser 

substancialmente melhorada [...] visitantes atentos também terão maior 

apreciação e entendimento do local, e este entendimento pode dar apoio às 

mudanças comportamentais e à conservação do local (MOSCADO, 1996, p. 

392, tradução da autora). 
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Para além de sua função social e educativa, a interpretação do patrimônio tem sua 

importância também para a criação e venda de produtos turísticos e culturais. No 

entendimento de Ho e McKercher (2004), a ideia de enriquecer experiências está ligada 

necessidade de satisfazer as expectativas dos turistas, que por sua vez são preocupações dos 

gestores de bens culturais. As considerações teóricas a respeito do patrimônio como produto 

serão abordadas na seção a seguir. 

 

2.2.3 Indústria patrimonial 

Como já discutido na seção 2.2, definições de cunho social para os conceitos de cultura 

e turismo são importantes para a compreensão dos dois fenômenos no que diz respeito a suas 

razões de existência e impactos. No entanto, quando se trata da construção de políticas 

públicas e criação de produtos, é essencial que o posicionamento ideológico deve considere 

também a esfera econômica (RICHARDS, 1996; BOTELHO, 2001; DURAND, 2001). 

Ao estudar o gerenciamento de recursos patrimoniais como produtos turísticos, Ho & 

McKercher (2004) apontam que o o principal obstáculo para a formação de produtos são as 

diferenças conceituais fundamentais entre turismo e gerenciamento de patrimônio. Os autores 

afirmam que pode ser difícil para o setor cultural aceitar a noção de que manifestações 

culturais de valor inestimável serão tratadas como produtos, mas que esse entendimento é 

essencial para o sucesso. Richards (1996c) enfatiza que o grande desafio é coordenar o 

trabalho dos profissionais da cultura e do turismo para que o produto final unifique os 

interesses das duas indústrias. 

Do outro lado, também podem haver equívocos por parte de profissionais de fora da 

área da cultura em relação ao valor dos bens culturais. No entendimento de Richards (1996b) 

e Throsby (2016), o conceito de capital cultural é chave para entender a utilização do 

patrimônio cultural como um produto. 
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No capítulo “As formas do capital”, Bourdieu (1986) explica que é impossível entender 

o mundo social considerando o capital apenas do ponto de vista econômico. O capital existe 

também na forma cultural, que se manifesta de forma incorporada, objetivada e 

institucionalizada: 

1. No primeiro caso, o capital é parte integrante do indivíduo, apropriado ao longo do 

tempo pelo aprendizado, como no âmbito escolar, por exemplo. Isso significa que não 

pode ser trocado, nem adquirido de forma instantânea. A apropriação também pode 

ocorrer de forma hereditária e inconsciente, a partir do convívio com uma família já 

possuidora de capital cultural sólido; 

2. Na modalidade objetivada, é tangível e transferível por estar contido em objetos 

materiais, como pinturas, escrituras, monumentos, dentre outros. Ao contrário de sua 

forma incorporada, o capital cultural objetivado pode ser adquirido instantaneamente 

pela compra de um produto cultural. Apesar disso, Bourdieu (1986) alerta que bens 

culturais são ao mesmo tempo materiais e simbólicos - podem ser apropriados 

materialmente pelo capital econômico, mas não necessariamente serão apropriados 

simbolicamente pelo seu comprador. No exemplo dado pelo autor, um indivíduo pode 

comprar uma máquina, mas só conseguirá usa-la se tiver o conhecimento necessário; 

3. Por fim, o estado institucional torna mais palpável o capital cultural da forma 

incorporada por meio de títulos e qualificações acadêmicas, como diplomas e 

certificações. É uma forma oficial de conceder um certificado de competência cultural 

a um agente. 

Throsby (2016) explica ainda que um item carregado de capital cultural, como o 

patrimônio material, incorpora ou produz valor cultural em adição ao valor financeiro que o 

bem já possui. O processo de criação de produto turísticos deve levar esse fator em conta, 

considerando que uma análise padrão de custo-benefício determinaria apenas os resultados de 

natureza econômica, que não abarcam tudo o que o bem cultural tem a oferecer. 

Dito isso, é importante ressaltar que "tratar ativos do patrimônio cultural como produtos 

não significa simplesmente atribuir um preço de venda para o mercado" (HO & 
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MCKERCHER, 2004, p. 256). Um produto é qualquer coisa que seja oferecida para o 

consumidor que satisfaça um desejo ou uma necessidade, seja de natureza material ou serviço. 

Quando uma pessoa adquire um produto, ela está comprando os benefícios que esse produto a 

trará. Os produtos do turismo cultural são desenvolvidos porque existem pessoas que estão 

atrás desses produtos, seja lá quais forem as necessidades que eles buscam suprir ou as 

experiências que eles procuram. Assim, “um produto apropriado para o turismo cultural deve 

ser desenvolvido de sua forma original, que não foi feita para o uso turístico, em algo que 

possa oferecer uma experiência cultural satisfatória" (HO & MCKERCHER, 2004, p. 258). 

Conforme Vargas (1998), o turismo como fenômeno econômico tem grande 

dependência da gestão adequada do patrimônio natural e cultural. O produto deve ser 

estudado e planejado de forma a promover constante desenvolvimento, otimização e melhoria 

dos serviços oferecidos, se configurando como resultado da união entre a indústria turística e 

a indústria cultural. 

A expressão "indústria cultural" foi cunhada no início da década de 1960 pelos teóricos 

Theodor Adorno e Max Horkheimer da escola crítica de Frankfurt, como explica Jacques 

(2003), e está ligada a reprodução de bens culturais em escala industrial. O contexto do 

momento era de desenvolvimento da globalização da economia, onde a industrialização e 

espetacularização da cultura se acentuavam. O principal problema identificado estava na 

simplificação da cultura para a função de puro entretenimento, desprovido de caráter 

identitário ou valores estéticos, em prol do mercantilismo e cultura econômica.  

A autora defende que a partir disso, é possível pensar também em uma "indústria 

patrimonial", na qual sítios classificados como históricos passam a se valorizar cada vez mais 

por meio da indústria turística. Apesar da preservação do patrimônio cultural passar a ter certa 

prioridade com esse contexto, ao mesmo tempo há uma certa pressão para que se mantenha 

dentro de um padrão global que atenda aos requisitos do turismo internacional. 

A Declaração de Tlaxcala (1982) foi a primeira carta patrimonial a fazer crítica direta à 

mercantilização de elementos culturais e turísticos (KÖHLER, 2019), alertando à destruição 

do patrimônio cultural pelo consumo massificado. Em seguida, a Declaração do México 
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(1985) reconhece a importância da indústria cultural na difusão de bens, mas também explica 

que esta pode se tornar uma fonte de alienação na falta de indústrias nacionais, em especial 

nos países em desenvolvimento. 

Richards (1996b), Pérez (2009) e Al-Hagla (2010) alertam para a “mcdonaltização” que 

pode ser causada pelo turismo e pela globalização da cultura. Como uma das maiores forças 

responsáveis pela mercantilização da cultura, o turismo pode promover a redescoberta e 

revitalização de identidades culturais e tradições ao mesmo tempo em que pode convertê-las 

em mercadorias banais e superficiais. 

A impressão de autenticidade percebida pelo turista não necessariamente é legítima, 

dado que é possível construir locais com identidade fabricada para este fim: “Muitas vezes, o 

turismo chega a apropriar-se da cultura e do patrimônio cultural até exigir de um povo que 

não se mostre tal como é no presente, porém conforme à imagem que dele se cria, se tem e se 

espera no seu comportamento cultural.” (PÉREZ, 2009, p. 162). 

A conversão da história e da cultura em mercadoria banal é discutida por Waitt (2000) 

em seu estudo sobre o caso do bairro The Rocks, regenerado como precinto turístico no final 

da década de 1960 em Sydney, Austrália. A partir do uso de elementos como pavimentação de 

paralelepípedo, ruas estreitas, pisos de madeira, e paleta de cores que remete ao histórico, a 

paisagem local foi cuidadosamente criada para proporcionar um ambiente que passe sensação 

de autenticidade, ao mesmo tempo em que propicia entretenimento, compras e relaxamento 

para os visitantes. A estratégia funciona - dados colhidos pelo autor mostram que no geral, 

turistas nacionais e internacionais consideram o The Rocks como um local extremamente 

autêntico, principalmente por conta de seus elementos físicos. 

O marketing de The Rocks divulga o bairro como o local de nascimento da nação 

australiana, e o cenário composto por prédios restaurados e elementos que evocam o histórico 

criam um clima nostálgico e leve. Entretanto, Waitt (2000) afirma que um breve estudo da 

história local revela um passado marcado por exploração, pobreza, corrupção, epidemias e 

racismo. O autor ressalta que o passado divulgado pelo marketing local não necessariamente é 

uma mentira, mas é uma versão extremamente filtrada maquiada da história real. Enquanto o 
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oferecimento de um passado selecionado pode ser extremamente lucrativo, é também 

perigoso, pois pode gerar alienação e fazer com que as partes menos agradáveis da história 

sejam esquecidas. 

Para além da falta de autenticidade, Pérez (2009) acrescenta outro ponto preocupante 

gerado pela transformação da cultura em bem de consumo é que, geralmente, esta não resulta 

em distribuição igualitária dos benefícios econômicos advindos da exploração turística. No já 

discutido caso de York, conforme Köhler (2014), a crescente diferença entre a parte turística 

cidade, do lado de dentro dos muros, revela a perda de funções cotidianas para os residentes 

locais, como comércios e serviços do dia-a-dia. 

Para Al-Hagla (2010), locais patrimoniais devem ser reconhecidos também como um 

recurso comunitário, que pode ser utilizado para o benefício da comunidade em que se 

encontra. Essa visão é partilhada por Throsby (2016), que confirma o potencial de 

contribuição do patrimônio cultural com a vida econômica, social e cultural das cidades, em 

especial nos países não desenvolvidos. 

As Normas de Quito (1967) foram a primeira carta patrimonial a abordar o tema com o 

ponto de vista descrito acima, fazendo um aviso para o risco de perda da riqueza monumental 

e artística de países latino-americanos, ameaçada pelo abandono. Ao incluir medidas de 

preservação nos planos de desenvolvimento geral, os monumentos nacionais poderiam 

cumprir sua função social ao mesmo tempo em que se configuram como recursos econômicos. 

A perspectiva adotada é a de que valorizar um bem implica em torná-lo utilizável, contudo, 

sem que sua natureza seja desvirtuada. 

Kohler (2019) lembra que as Normas de Quito focam exclusivamente nos impactos 

positivos no aproveitamento do fenômeno turístico. O assunto foi discutido durante a década 

de 1960 em diversos encontros e seminários internacionais, porém com ressalvas. Como 

apontado pela literatura analítica: "culto ou indústria, as práticas patrimoniais estão 

ameaçadas de autodestruição pela própria proteção e sucesso que disfrutam: mais 

precisamente, pelo fluxo transbordante e irresistível dos visitantes do passado" (CHOAY, 

2001, p. 242). 
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Esse posicionamento também é compartilhado por outras cartas patrimoniais. As 

Recomendações de Paris (1962; 1972) se referem ao desenvolvimento do turismo como fator 

de ameaça à conservação de bens, junto com o desenvolvimento desordenado de centros 

urbanos e execução de grandes obras de forma acelerada. 

Sem a elaboração de um planejamento meticuloso e o controle do fluxo de visitantes, há 

um prazo para a exploração do patrimônio. O turismo de massa torna a relação entre turismo e 

patrimônio em um vínculo conflituoso, que pode trazer benefícios econômicos para a 

comunidade ao passo que a destrói (CHOAY, 2001; VALCUENDE DEL RÍO, 2003). 

Segundo Valcuende del Río (2003), o patrimônio cultural é uma forma de 

materialização da cultura, uma união de elementos selecionados que são representativos para 

um determinado grupo social, que servem para olhar e serem olhados. Dito isso, o turismo, de 

fato, contribui para a destruição física e simbólica de alguns desses elementos. A destruição 

física pode ocorrer, conforme já citado, se o fluxo de visitantes for intenso demais, ou caso 

não sejam adotadas regras adequadas para a visitação. Já a destruição simbólica ocorre ao 

tomar uma série de significados e transformá-los em função de interesses exclusivamente 

econômicos.  

Para o patrimônio que segue vivo, a atividade turística não pode ser sua função principal, 

mas sim complementar. Na visão do autor, a lógica turística inevitavelmente leva à criação de 

cenários vazios, o que deve ser remediado pela procura de caminhos alternativos que se 

alinhem a uma lógica patrimonial que coincida com os interesses econômicos à medida em 

que estes contribuam com a comunidade.  
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3. A REGENERAÇÃO URBANA COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

"A cidade enquanto objeto cultural reificado, portanto, pode ser lido através 

de basicamente três processos: a celebração do privado, a 

patrimonialização e a cenarização, que comparecem combinados e com 

maior ou menor intensidade a depender do projeto em questão." 

(FERNANDES, 2006, p. 56, grifo da autora) 

Capitalismo e globalização são frequentemente apontados como fatores chave para o 

entendimento das rápidas transformações observadas na vida urbana durante as últimas 

décadas. A união das duas condições resulta na aceleração do tempo-espaço, fenômeno que 

pode ser utilizado para explicar, em partes, algumas das mudanças das cidades (HARVEY, 

1989; FERNANDES, 2006). 

Harvey (1989) explica que a facilitação nas viagens e comunicação entre diferentes 

regiões pela tecnologia resultou na compressão do tempo-espaço. De acordo com Fernandes 

(2006), isso se manifesta por duas formas principais: em primeiro lugar, o presente passou a 

ser vivido como uma ruptura em relação ao passado - o tempo atual não é mais um 

desdobramento das épocas que já foram, mas sim um tempo cuja referência é ser diferente do 

passado; o tempo se alia aos suportes de memória, para que o passado também adentre a linha 

de produção. Assim, o tempo pode ser reduzido a repertórios e objetos, de forma que seja 

possível transformá-lo em produtos e serviços para serem negociados. Isso é mais facilmente 

visível em equipamentos culturais, como museus e galerias, mas também em locais cujo 

consumo não é culturalizado, como centros de compras. 

A aceleração do tempo-espaço teve impacto direto nas formas e tendências de 

planejamento urbano adotadas ao longo do século XX. Segundo Guell (1997), o planejamento 

urbano tradicional estava baseado em predições - reflexões baseadas em variáveis econômicas 

e sociais. É uma forma de planejamento que funcionou razoavelmente bem até as décadas de 

1950 e 1960. A partir da década de 1970, os avanços tecnológicos e a velocidade sem 

precedentes do surgimento de novas tendências tornaram o futuro um objeto volátil, o que fez 

com que erros nas previsões passassem a ser cada vez mais frequentes. 
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A data coincide como a recessão de 1973, que conforme apontado por Harvey (1996), 

foi a responsável por uma série de dificuldades passadas por economias capitalistas, como 

desemprego generalizado, desindustrialização, crescente onda de neoconservadorismo, apelo 

à racionalidade do mercado e da privatização, entre outros aspectos. Esse quadro levou 

diversos governos a tomarem direções que favoreceram a preferência por parcerias público-

privadas na gestão urbana e levaram ao empresariamento urbano, que será abordado na seção 

seguinte. 

Similarmente, Guell (1997) acredita que o dinamismo dos fatores socioeconômicos 

gerou mudanças na atuação cotidiana de gestores urbanos, que por sua vez, tiveram de revisar 

suas práticas tradicionais. Dentre elas, o aumento do peso de movimentos sociais no 

urbanismo, no qual as intervenções da sociedade civil reivindicam melhorias na qualidade de 

vida; influência de agentes econômicos nas decisões urbanísticas; aumento na rivalidade entre 

cidades, o que impacta diretamente no planejamento urbano; exigência de transparência na 

administração pública por parte dos cidadãos; entre outros pontos. 

 

3.1 O papel do setor privado na transformação das cidades 

A partir de estudos voltados para os contextos dos Estados Unidos e do Reino Unido, 

Barnekov, Boyle e Rich (1989) apresentam o termo privatismo como força parcialmente 

responsável pelo crescimento de cidades em ambos países. 

Barnekov e Rich (1977) mostram que a partir da década de 1940, o setor privado passou 

a exercer influência no desenvolvimento urbano por meio de comitês formados por indivíduos 

do topo das instituições de mercado, como banqueiros e donos de seguradoras, grandes lojas 

do comércio varejista, entre outras empresas. A atuação desses comitês se dava por meio de 

influência direta em políticas locais, sendo que seu foco estava quase sempre nas dimensões 

físicas dos problemas urbanos. Tanto a composição destes comitês quanto a sua orientação 

para o redesenvolvimento urbano físico garante que os interesses atendidos sejam sempre os 

das elites locais. 
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Segundo os autores, tais comitês se configuram como demonstração da persistente 

tradição do privatismo em cidades americanas. Na ótica do privatismo, o bem estar e 

qualidade de vida da população podem ser alcançados por meio da adoção pela administração 

pública de valores e ideias da iniciativa privada. Sob essa lente, em um exemplo extremo, até 

mesmo o corte de verbas em programas sociais pode ser considerado positivo, uma vez que 

acarreta em diminuição de gastos públicos, uma vez que o corte levaria à redução da 

tributação, que por sua vez estimularia a iniciativa privada e geraria empregos e renda, por 

fim beneficiando os cidadãos que foram prejudicados com o fim do programa social. A forma 

mais comum de manifestação, no entanto, está nas tentativas de criação de ambientes 

favoráveis aos negócios, diminuição de tributação, e concessão de incentivos. 

As raízes dessa tradição estão na história estadunidense, em períodos onde os serviços 

municipais básicos, como segurança e transporte, eram providos pela iniciativa privada. 

Apesar dessa provisão hoje ser considerada como função do governo, a tradição do privatismo 

ainda molda a forma como os problemas da comunidade são resolvidos. 

Os autores esclarecem que a influência política desses grupos é exercida por vários 

meios - na agenda pública, na decisão de políticas específicas, na busca por mudanças no 

processo de tomada de decisão municipal, e pela formação de coalisões com líderes políticos. 

Mesmo se uma parte dos gestores públicos não se mostrar entusiasmada com o plano proposto 

por um comitê, a falta de recursos públicos para a execução de programas urbanos pode criar 

uma situação na qual se o plano proposto pela iniciativa privada não for aceito, a situação 

continuará a mesma. Dessa forma: 

“Ao buscar desenvolvimento econômico, as prioridades urbanas são 

igualadas às demandas de investidores privados de forma que os outros 

interesses comunitários são negligenciados. Mesmo quando as comunidades 

estão preparadas para pagar o preço, privatismo não é um substituto para o 

investimento público” (BARNEKOV, BOYLE & RICH, 1989, p. 228). 

Enquanto as elites, no geral, apoiam o desenvolvimento, as ações guiadas por elas 

podem resultar em consequências negativas para pequenos empresários e para a comunidade 
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local. A confiança no setor privado para a resolução de questões urbanas pode contribuir para 

o crescimento econômico nacional e agregar valor a alguns espaços urbanos, mas não garante 

uma distribuição igualitária dos benefícios (BARNEKOV, BOYLE & RICH, 1989; 

BARNEKOV & RICH, 1977). 

Conforme Barnekov e Rich (1977), a confiança na iniciativa privada garantiu que 

programas de redesenvolvimento urbano fossem orientados para a renovação física de centros, 

o que beneficia os donos de estabelecimentos da região e negligencia as necessidades 

de outros segmentos da comunidade. Em partes, esse foco em aspectos físicos se deve ao fato 

de que programas sociais possuem custos mais elevados, além de exigirem gestores e mão de 

obra especializada em tópicos mais variados do que os grupos dominantes possuem, uma vez 

que em programas físicos, a atividade primária dos comitês é o financiamento de planos de 

desenvolvimento. Os autores afirmam que na maioria das vezes em que essas elites se 

envolveram com problemas sociais, não houve resultados. 

Outro fenômeno da atuação da esfera privada em problemas urbanos é relatado por 

Harvey (1996), com o nome de empresariamento urbano. Identificado a partir da recessão de 

1973, sua característica central é a preferência por parcerias público-privadas, com objetivos 

econômicos e políticos imediatos: "parece ter surgido um consenso geral em todo o mundo 

capitalista avançado de que benefícios positivos têm que ser obtidos por cidades que assumem 

um comportamento empresarial em relação ao desenvolvimento econômico" (p. 49). Essas 

parcerias muitas vezes buscam o desenvolvimento econômico por meio de investimentos em 

empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos, sem atenção à melhoria das 

condições gerais da cidade. 

"Os investimentos, no intuito de atrair o consumo, paradoxalmente se 

aceleram como reação à recessão generalizada; cada vez mais se concentram 

na qualidade de vida, na valorização do espaço, na inovação cultural e na 

elevação da qualidade do meio urbano [...], nos atrativos de consumo [...], 

entretenimento [...]. Acima de tudo, a cidade tem que parecer como lugar 

inovador, excitante, criativo e seguro para viver, visitar, para jogar ou 

consumir." (HARVEY, 1996, p. 55, grifo da autora) 
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Outro traço notável do empresariamento urbano são os esforços feitos pelos municípios 

para atrair funções de comando de altas operações financeiras, de governo, ou da mídia, o que 

se estende também para a atração de visitantes e turistas. É uma estratégia custosa, que requer 

investimentos em setores como transportes, comunicações, imóveis comerciais, entre outros. 

Nesse contexto, as cidades competem entre si para atração de investidores, moradores e 

turistas. O autor enfatiza que a competição interurbana e o empresariamento urbano são um 

dos fatores responsáveis pela padronização de cidades: 

"a competição interurbana e o empresariamento abriram o espaço urbano dos 

países capitalistas avançados a todos os tipos de novos padrões de 

empreendimento imobiliário, mesmo que o resultado 'líquido' disso tenha 

sido a reprodução em série de parques de ciência, da elitização de bairros, de 

centros de comércio internacional, de centros culturais e de entretenimento e 

de shopping centers de grande escala com fachadas pós-modernas" 

(HARVEY, 1996, p. 57) 

Todos os autores citados até o momento nesta seção tratam do tema da participação da 

iniciativa privada na gestão pública, mais especificamente em questões urbanas, a partir de 

estudos focados na América do Norte e Reino Unido. Apesar de existirem variações na 

administração pública dos países latino-americanos, Greenfield (1982) mostra que existem 

características que se manifestam também na América Latina. 

A partir de um estudo feito da cidade de São Paulo nas décadas de 1870 e 1880, o autor 

afirma que a ânsia da elite urbana por modernização e desenvolvimento que estivesse a par 

com os países desenvolvidos foi o motivador para que este grupo abraçasse certos pontos do 

privatismo. 

A expansão de São Paulo foi um resultado das decisões privadas de donos de terra, 

especuladores e construtoras, o que levou a uma falta de articulação entre os atores ou 

decisões, resultando em uma cidade desordenada e irregular. Evidentemente, as ações dos 

vários empreendedores independentes refletiam a ânsia por lucro. 
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Inicialmente as mudanças foram aprovadas pela população em geral, já que 

significavam melhorias na qualidade de vida. Com o passar do tempo, o que era uma 

novidade se tornou uma necessidade básica, e críticas à avareza corporativa logo se tornaram 

comuns. A administração de alguns setores, como de água, passou para o estado, mas o autor 

considera que essa disputa não é o suficiente para afirmar que a cidade de São Paulo saiu do 

modelo de cidade privada. Na provisão habitacional, por exemplo, os empreendedores 

encontravam maneira de dar a volta em regulações municipais para maximizar o lucro, o que 

acabou por gerar o problema dos cortiços. 

Greenfield (1982) explica também que até a metade do século XX, a economia de São 

Paulo estava profundamente ligada com o mercado internacional de café, cuja oscilação 

afetava diretamente os recursos públicos. Quando a receita prevista não se materializava, 

certos projetos acabavam sendo paralisados, enquanto o valor flutuante da moeda brasileira 

também alterava rapidamente o preço de produtos importados. Com a incerteza do fluxo de 

recursos públicos, a solução restante seria confiar na iniciativa privada para assumir os 

compromissos que o governo não seria capaz de cumprir. 

Apesar da cidade de São Paulo ter dimensões nas quais essa atuação de fato se deu a 

partir da adoção de valores e interesses da iniciativa privada na gestão de questões urbanas, 

como a apenas mencionada provisão habitacional, isso não é o suficiente para classificar o 

município como local onde o desenvolvimento urbano foi regido pelo privatismo como em 

algumas cidades dos Estados Unidos e do Reino Unido, segundo Barnekov, Boyle e Rich 

(1989). A passagem da administração do abastecimento de água para o estado, por exemplo, é 

um dos casos no qual a atuação do poder público se deu pelo comprometimento ao interesse 

público. 

Portanto, apesar dos padrões de privatismo observados nos Estados Unidos não 

alcançarem o mesmo patamar na América Latina, não quer dizer que as cidades brasileiras 

estão imunes a este tipo de administração. A busca por redução de gastos públicos e lucro em 

função é observada em características do empresariamento urbano proposto por Harvey 
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(1996), com os custosos empreendimentos realizados para inserir a cidade em um cenário de 

competição internacional.  

 

3.1.1 Atividade turística no cenário urbano 

A competição interurbana e o empresariamento urbano, conforme explicados por 

Harvey (1996), funcionaram como uma porta de entrada para novos padrões de 

empreendimentos imobiliários em cidades de países capitalistas avançados. Em muitos casos, 

o resultado disso foi uma reprodução em série de estruturas como centros culturais, shopping 

centers de grande escala, parques tecnológicos e elitização de bairros, contribuindo para a 

padronização das cidades ao redor do mundo. 

A competição entre cidades se torna ainda mais acirrada quando se considera a 

importância econômica do turismo. Uma das táticas utilizadas é a ênfase na produção de 

consumo de espetáculos e eventos efêmeros, que proporcionam resultados rápidos, mas 

também que constituem estratégias paliativas que em nada contribuem para a indústria 

turística de longo prazo ou para os problemas urbanos (RICHARDS 1996; HARVEY 1996). 

Tratando da disputa pela atenção de visitantes e turistas, cabe destacar duas estratégias 

comentadas por Vargas (1998). A primeira diz respeito à atração de consumidores por meio 

de elementos que proporcionem a possibilidade de adquirir produtos e de vivenciar 

experiências diferenciadas. São atividades urbanas de maneira geral, como inovações 

culturais, megaequipamentos comerciais e de lazer, arquitetura e design urbano. 

A segunda está relacionada à exploração de vantagens particulares para a produção de 

bens e serviços. Essa estratégia pode se utilizar de elementos naturais da cidade, impossíveis 

de serem replicados, como em Veneza ou Rio de Janeiro, ou então de estruturas construídas 

através dos séculos, que não podem ser reproduzidas rapidamente, como Istambul. Como 

afirmado por Guell (1997), a rivalidade por atração de atividades econômicas obrigada seus 

gestores a utilizar todos os instrumentos disponíveis. De qualquer modo, "para todas as 
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situações mencionadas é necessário, no entanto, reforçar o prazer de consumir este novo 

produto" (VARGAS, 1998, p. 17) 

Quando se trata das iniciativas de culturalização da cidade, Jacques (2003) identifica 

duas correntes de ação. A primeira é uma corrente mais conservadora, que radicaliza a 

preocupação com as culturas já existentes e se mostra a favor do congelamento de espaços 

urbanos, especialmente de centros históricos. O resultado desse tipo de ação normalmente é o 

de uma cidade-parque temático. A segunda corrente se caracteriza por transformar bairros em 

espaços do capitalismo selvagem, criando cidades-shopping genéricas. 

A autora destaca que as duas correntes muitas vezes ocorrem de forma simultânea em 

uma mesma cidade. Enquanto os centros históricos recebem propostas preservacionistas, para 

se tornarem um produto para o turismo cultural, novos bairros são construídos em áreas de 

expansão periféricas para se tornarem centros de consumo. São duas faces da mesma moeda, 

que compra a espetacularização das cidades. 

Fernandes (2006) chama atenção também para a reocupação como forma de produção 

em cidades consolidadas. Em tais metrópoles, a expansão não se dá mais por extensão, devido 

ao preenchimento quase que completo dos perímetros das cidades. Esse fenômeno recebe 

vários nomes pela literatura - regeneração, revitalização, reocupação, reabilitação, entre 

outros. Para alguns autores, os termos são usados de maneira intercambiável, como 

sinônimos; para outros, cada um deles está atrelado a intenções diferentes do poder público. 

Apesar isso, todos eles se referem à “reciclagem” de áreas urbanas já ocupadas, conforme será 

explorado na próxima seção. 

 

3.2 Regeneração Urbana 

De acordo com Vaz e Jacques (2003), a generalização de termos como reabilitação e 

revitalização urbana começou na década de 1980, quando as propostas de planejamento 

urbano passaram a dar mais atenção para a reutilização de áreas. McArthy (2012) acrescenta 
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que a regeneração de tecidos urbanos é usada como estratégia de desenvolvimento, e espera-

se que esse crescimento impacte positivamente toda a população. No entanto, tais estratégias 

muitas vezes acabam por beneficiar as elites e visitantes em detrimento da comunidade local, 

como será explicado ao longo desta seção. 

Antes de prosseguir para a discussão teórica, é preciso fazer uma consideração 

semântica. Neste trabalho, regeneração urbana é o termo predominantemente usado para se 

referir a tais estratégias. No entanto, não se fará diferença entre este e outros termos como 

revitalização e reabilitação, que são tratados como sinônimos. 

Segundo Roberts (2000), o meio urbano está submetido a uma série de forças que 

influenciam diretamente em seu funcionamento. Forças externas, como clima político 

nacional e desastres naturais de larga escala, obrigam a cidade a se adaptar, enquanto pressões 

internas são questões comumente presentes nas cidades e que podem propiciar seu 

crescimento ou declínio, como a degeneração de áreas urbanas. Essas várias formas de 

influência representam desafios e oportunidades que requerem a atenção do poder público em 

forma de políticas públicas pontuais ou em planos amplos. 

Programas de regeneração urbana são uma forma de resposta para os problemas gerados 

pela degeneração urbana, contemplando “a visão compreensiva e integrada, e a ação que leva 

à resolução de problemas urbanos e que busca trazer melhorias duradouras nas condições 

econômicas, físicas, sociais e ambientais de uma área” (ROBERTS, 2000, p. 17). 

Smith (2002) identifica os planos de regeneração como políticas adotadas para aumentar 

a competitividade da cidade, promovida pela globalização. Como explicado por Harvey 

(1996), essa competição não busca apenas atrair operações econômicas, mas também 

moradores e turistas. 

A princípio, uma política de regeneração de áreas urbanas é adotada para recuperar e 

tornar atraente uma região degradada. Muitos fatores podem influenciar o abandono e a 

deterioração de certas áreas urbanas, como processos de desindustrialização, desemprego 

generalizado, declínio populacional, dentre outros. As características únicas de cada região, 
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bem como os motivos específicos que levaram a degradação, fazem com que o processo de 

regeneração seja diferente para cada local. A urbanização reflete o contexto social do local 

onde ocorre, e está sujeita a assumir várias formas em diferentes partes do mundo. Dessa 

forma, não existe um guia ou modelo rígido, mas sim indicações gerais que terão de ser 

adaptadas. (GREENFIELD, 1982; ROBERTS, 2000). 

O conjunto de políticas que visa solucionar problemas urbanos, para Roberts (2000), 

engloba alguns temas recorrentes: aspectos físicos da cidade; habitação e saúde pública, em 

especial questões sanitárias; progresso econômico; contenção do crescimento urbano; 

desenvolvimento sustentável; e mudanças políticas urbanas, que seguem convenções sociais e 

as forças políticas vigentes no momento. 

Independentemente do tema a ser focado, o primeiro passo para começar um projeto de 

regeneração está na identificação da base de atuação, segundo Lichfield (2000). Em grande 

parte dos casos, a razão primária para a realização de intervenções está relacionada às 

transformações do cenário urbano, de forma que é essencial analisar o contexto histórico e 

buscar os fatores que contribuíram para o estado atual. 

Roberts (2000) separa uma série de princípios que devem ser seguidos na fase do 

planejamento, para que as ações realizadas rendam impactos duradouros nas diferentes esferas 

da vida urbana: 

1. o plano deve conter análise detalhada das condições da área urbana em questão; 

2. deve buscar atingir simultaneamente o físico, o social, o econômico e o ambiental; 

3. deve coordenar as intervenções de forma integrada, para que o resultado final não 

seja composto de ações pontuais; 

4. deve estar alinhado com a concepção vigente de desenvolvimento sustentável, 

buscando sempre o melhor uso dos recursos disponíveis; 

5. os gestores devem aceitar que o plano está sujeito a revisões e mudanças com o passar 

do tempo e/ou a partir de dificuldades encontradas na implementação. 
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A organização da estratégia de um projeto urbano deve estar voltada para a geração de 

impactos positivos de longo prazo, evitando ao máximo ações pontuais que funcionem como 

cuidados paliativos para os problemas identificados. Lichfield (2000) destaca que idealmente, 

as propostas de ações devem ser definidas pelos seus impactos, e não pelo retorno financeiro. 

Esse é um ponto complexo, uma vez que como descrito em seção anterior, na maioria das 

vezes os recursos para os planos vêm da iniciativa privada, que tende a dar prioridade para 

ações que maximizem seu lucro. 

Como já mostrado por Barnekov e Rich (1977), as ações desses grupos são orientadas 

para o redesenvolvimento urbano físico. Jeffrey e Pounder (2000) afirmam que existem casos 

nos quais a renovação física é a única condição necessária para que uma área seja regenerada 

com sucesso, mas é um acontecimento raro. As intervenções físicas normalmente estão 

voltadas para o embelezamento da região, com objetivo de atrair novos moradores, visitantes 

e investimentos. Al-Hagla (2010) afirma que esse tipo de renovação pontual e unidimensional, 

como a reabilitação de espaços públicos como praças e áreas de pedestres, acaba não tendo 

impacto significativo na economia da cidade. 

Como explica Carter (2000), problemas urbanos raramente possuem uma única causa, o 

que significa que as estratégias utilizadas para os solucionar terão que unir ferramentas de 

múltiplos setores e intervir em várias esferas da vida urbana. Abordagens complexas como 

essa criam necessidade de visão articulada, que consiga identificar e isolar os mecanismos de 

ação que ajudarão a alcançar resultados de longo prazo. 

A criação de estratégias de revitalização deve se atentar para todos os aspectos 

relacionados ao plano, identificando quem são os beneficiários das ações, e como eles se 

beneficiam; quais os recursos privados, públicos e comunitários a serem utilizados, e como 

serão utilizados; e quais são as contribuições esperadas do público (CARTER, 2000). 

Para dar conta de todas as dimensões de atuação e aspectos da execução de um grande 

projeto urbano, é comum que mais de um setor público esteja envolvido. Bichir e Canato 

(2019) afirmam que propostas intersetoriais são uma das alternativas para problemas 

complexos e multidimensionais, mas que articulação entre atores diferentes nem sempre 
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ocorre de forma harmônica. Assim como Carter (2000), as autoras enfatizam que um dos 

grandes desafios do envolvimento de múltiplos setores é a criação de um ambiente 

institucional que integre todos os envolvidos. A única solução para a sustentabilidade dos 

arranjos intersetoriais é manter fluxos intensos de comunicação e interação, de forma que 

valores e ideias sejam constantemente compartilhados. 

Outra face extremamente importante da elaboração e execução do projeto é o 

monitoramento e avaliação, que devem ser realizados de forma constante. Dito isso, cabe 

inserir aqui algumas considerações a respeito do modelo do ciclo de políticas públicas, como 

proposto por Frey (2000). 

Dentro da literatura analítica, é comum que as ações públicas sejam divididas em fases, 

que facilitam o entendimento do processo e elaboração e implementação de políticas. Frey 

(2000) distingue cinco fases: percepção e definição de problemas, que trata de como temas se 

tornam um problema aos olhos da administração pública; definição de agenda, na qual se 

define se o tema será inserido na pauta política ou não; elaboração de programas e decisão, 

quando são escolhidas as alternativas de ação; a implementação da política; e por fim, 

avaliação da política e eventuais correções. 

Apesar do modelo ser proposto como uma sequência de passos cartesiana, essa 

sequência raramente ocorre na prática, especialmente em programas complexos que agem 

sobre mais de um segmento, como são os programas de regeneração urbana na prática. Moore 

e Spires (2000) reconhecem que a fase de monitoramento e avaliação é importante durante 

todo o processo, desde o planejamento até a implementação. A falha de um programa pode vir 

da execução de uma intervenção específica, e o monitoramento de cada ação é imprescindível 

para que essas falhas sejam identificadas. 

Arretche (2001) destaca ainda que a distância entre o desenho de uma política e a 

realização de seus objetivos é imensa, pois a transformação das visões iniciais expostas no 

plano em realidade depende das ações de diversos agentes, cada qual agindo de acordo com 

seus próprios interesses e concepções. Resumindo, “é prudente, sábio e necessário admitir que 

a implementação modifica as políticas públicas” (ARRETCHE, 2001, p. 44), e que a 
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necessidade de alterações nas ações planejadas deve ser não apenas aceita, mas também 

esperada. A modificação de estratégias identificadas como falhas não necessariamente 

garantirá o sucesso na implementação do programa, mas com certeza o deixará mais perto. 

 

3.2.1 A cultura como produto para o turismo cultural urbano 

A utilização da cultura como meio de desenvolvimento econômico é o fator que liga o 

incentivo ao turismo cultural às estratégias de regeneração urbana. Na busca de atrair 

investidores, moradores e visitantes, as ações voltadas para a cultura, como construção de 

novos equipamentos culturais e a transformação de centros históricos em shoppings culturais, 

são os grandes astros (JACQUES, 2003; VAZ&JACQUES, 2003; PÉREZ, 2009). 

Vaz e Jacques (2003) explicam que para maximizar potencialidades econômicas locais, 

os planos de regeneração urbana dão ênfase para a imagem urbana e para projetos culturais 

emblemáticos - os exemplos mais comuns estão, como já apontado, na reabilitação de núcleos 

históricos e transformação destes em centro de consumo. As autoras reforçam a crítica de que 

enquanto as necessidades da população local são esquecidas, a cultura e a cidade se 

transformam em mercadoria. 

Em análise das estratégias utilizadas em cidades dos Estados Unidos, McArthy (2012) 

aponta a criação de estruturas ligadas ao entretenimento e esporte como forma de melhoria na 

imagem da cidade, fator importante para atração de investidores. Os efeitos positivos da 

construção de equipamentos são considerados como garantidos por sua mera implementação, 

e muitas vezes, a fase da avaliação é pulada. Dessa forma, projetos de regeneração urbana são 

vendidos para prefeitura e para população como uma cura milagrosa que vai gerar emprego, 

renda, e melhoria na qualidade de vida em geral, sem que sejam realizadas análises de custo 

benefício consistentes. Outro aspecto importante considerado pelo autor é a necessidade por 

apoio e interpretação das estruturas construídas, para que turistas se sintam atraídos a visitar 

os locais. 
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O problema é apontado por Marcellino, Barbosa e Mariano (2008) do ponto de vista da 

mercantilização do lazer:  

"O aumento da população urbana não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento de infraestrutura adequada, o que gerou desníveis na 

ocupação do solo e diferenciou marcadamente, de um lado, as áreas centrais 

ou os chamados polos nobres, concentradores de benefícios, e de outro a 

periferia, com seus bolsões de pobreza, verdadeiros depósitos de habitações" 

(MARCELLINO, BARBOSA & MARIANO, 2008, p. 134). 

A centralização de equipamentos como teatros, cinemas e bibliotecas e sua consequente 

alienação das periferias o deixam com um “ar de santuário”, conforme descrito pelos autores, 

o que os tornam inacessíveis para muitos. Dessa forma, a paisagem é alterada em prol de 

pequenos grupos sociais, e muitas vezes, em detrimento daqueles que habitavam o local antes. 

O processo de alteração da paisagem urbana que resulta na valorização desenfreada do 

solo e na subsequente expulsão dos moradores originais é referida na literatura pelo termo 

gentrificação. 

O conceito de foi cunhado por Ruth Glass na década de 1960, para se referir ao 

processo no qual as famílias de classe média tinham transformado os bairros operários 

londrinos, mudando tanto a paisagem urbana quanto as características sociais do local. As 

ruas, antes preenchidas por casas modestas, se tornaram reduto de residência de altos preços, 

implicando no deslocamento dos moradores das classes populares. A gentrificação é a 

mudança completa no caráter social de uma região, especificamente no que diz respeito à 

invasão da classe média em bairros habitados predominantemente pela classe operária 

(SMITH, 2002; 2006). 

Originalmente usado para se referir a um fruto do acaso, o conceito hoje é descrito por 

Smith (2002) como o objeto de programas urbanos ambiciosos. De acordo com o autor, os 

planos de regeneração urbana são a atual forma de linguagem da gentrificação. São políticas 

multifacetadas, que se justificam na necessidade por melhorias em áreas urbanas antigas que 
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passaram por desinvestimento. Contudo, as estratégias utilizadas pelo poder público acabam 

construindo a cidade por meio da criação de espaços espetaculares e expulsão daqueles que já 

tinham a região como lar, ao invés de buscar melhorias para os próprios habitantes. 

Vaz e Jacques (2003) reiteram o esquecimento das necessidades da população local, e 

acrescentam ainda que a gentrificação urbana tem como âncora a gentrificação cultural. Para 

as autoras, o aburguesamento das atividades culturais ocorre por meio de equipamentos-

vitrine. Mesmo quando são gratuitos, suas arquiteturas monumentais e intimidadoras, 

construídas em partes mais ricas da cidade, não é acessível para as camadas mais pobres da 

população. A utilização da cultura como instrumento para fins econômicos esvazia a cidade 

de uma cultura autêntica, já que as manifestações da primeira não são criadas para a 

população local. 

 

3.2.2 Regeneração em núcleos históricos 

Quando se trata de centros históricos degradados, o planejamento urbano encontra 

desafios mais complexos. Correa (2016) aponta que a degradação pode ter origem em um de 

dois processos contrários: ou são bairros cresceram rapidamente e sofrem com fluxo turístico 

desordenado, ou passaram por esvaziamento populacional e estagnação econômica, como são 

os casos de São Luís e Santos. 

Para Al-Hagla (2010), a discussão do que fazer com centros históricos passa pelo 

dilema entre preservação e desenvolvimento. Enquanto o objetivo da preservação é manter o 

legado histórico, o desenvolvimento busca lucrar com as manifestações culturais presentes no 

local. O ideal é alcançar alguma forma de equilíbrio entre as duas perspectivas, integrando a 

importância histórica com as demandas econômicas, políticas e sociais da sociedade 

contemporânea. 

A estagnação do patrimônio é igualmente ruim do ponto de vista das duas perspectivas. 

Considerando a perspectiva cultural, trata-se de uma parte materializada da cultura local que 
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está sendo abandonada. Do ponto de vista econômico, sendo a cidade uma produtora de 

capital, a ocupação de seu espaço se configura como instrumento de valorização financeira - 

logo, a falta de utilização do patrimônio iguala-se à perda de capital (CORREA, 2016). 

Neste cenário, a reutilização de estruturas se mostra como opção do meio. Como 

afirmam Jeudy e Jacques (2006), as cidades estão em constante mudança, mas essas 

transformações não necessariamente se dão por meio de modificações em sua estrutura física. 

Cenários monumentais de cidades históricas podem se manter inalterados, mas isso não 

significa que a cidade parou no tempo. 

De acordo com Jacques (2003), os pontos de vista preservacionista e neoliberal são dois 

lados de uma mesma moeda. Ao passo que algumas regiões são colocadas sob proteção de 

organismos específicos para salvaguarda do patrimônio, outras regiões são colocadas a baixo 

para abrir espaço para construção de cenários genéricos, chamados pela autora de "cidades-

shopping”. 

De uma perspectiva mais positiva, a reconversão de estruturas patrimoniais movimenta 

a economia local ao mesmo tempo em que se torna uma fonte de bens e serviços para 

residentes e visitantes: 

“Sítios históricos normalmente são concentrações de indústrias criativas 

locais, que fornecem bens e serviços culturais para a população residente e 

para os visitantes. A reabilitação do centro promove um estímulo para essas 

indústrias, gerando renda e emprego para a população e estabelecimentos 

locais. Turismo pode ser uma fonte significante de renda; visitantes podem 

estar particularmente atraídos pela integridade cultural e autenticidade da 

área restaurada” (THROSBY, 2016, p. 82) 

Apesar disso, Choay (2001) se refere à reutilização como a forma mais complexa, difícil 

e paradoxal de valorização do patrimônio, devido à complexidade da adaptação de estruturas. 

As Recomendações de Nairóbi (1976) indicam que é essencial que sejam mantidas atividades 

apropriadas ao ambiente urbano que sejam compatíveis com o contexto local, como o 

comércio. Afinal de contas, a cidade não é um museu, cujas obras devem ser admiradas sem 
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que haja contato com o expectador. Como coloca Choay (2001) a cidade histórica é 

monumento e tecido vivo ao mesmo tempo. 

A princípio, os centros históricos devem preservar a memória e a cultura de um local. 

No entanto, o que ocorre em muitos casos é que ao seguir o modelo de gestão patrimonial 

mundial, vindo de um modelo voltado para a competição interurbana, as cidades passam todas 

pela mesma lógica de homogeneização, se tornando cada vez mais semelhantes entre si 

(JACQUES, 2003). 

4. A REGENERAÇÃO DE CENTROS HISTÓRICOS EM CIDADES BRASILEIRAS  

O processo inicial de construção de um plano para transformação do espaço urbano 

envolve a busca por casos de referência, com a finalidade de verificar as falhas e acertos 

cometidos em cidades. Não é suficiente olhar apenas para casos de sucesso e tentar replica-los 

- as características inerentes de cada região fazem com que seja impossível que exista uma 

receita infalível para a recuperação de uma área. 

Dito isso, é necessário selecionar alguns casos para serem estudados a fundo, de forma 

que seja possível identificar quais foram as especificidades das ações que levaram ao sucesso, 

os fatores que possibilitaram isso e os constrangimentos encontrados. 

Não seria diferente com Santos. Desde o início, umas das principais referências 

apontadas é o caso do Recife (PE). Em notícia sobre a criação do programa Alegra Centro 

publicada no jornal A Tribuna por Siqueira (2001), uma seção da reportagem titulada “Recife 

deu o exemplo a mais de uma década” é dedicada a explicar brevemente o estado na Cidade 

no início da década de 1990 e as ações tomadas para reverter a degeneração do núcleo antigo. 

É interessante notar que a reportagem, publicada dois anos antes da aprovação da lei do 

Alegra Centro, provavelmente foi o primeiro contato da população com o programa, e que o 

então sucesso do caso do Recife foi utilizado como estratégia de convencimento de que as 

ações a serem tomadas pela prefeitura de Santos também trariam resultados positivos. As 
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intervenções foram referenciadas também na entrevista realizada com o ex-prefeito João Papa, 

que afirma que o caso foi representativo. 

Para além do Recife, menções a outras cidades nacionais e internacionais foram 

encontradas durante a coleta de dados, seja na realização de entrevistas ou revisão documental. 

Dentre elas, as mais frequentemente citadas foram Belém do Pará, Rio de Janeiro, Salvador, 

Buenos Aires, Barcelona e Bilbao. 

Como forma de buscar entender como as políticas de regeneração urbana se comportam 

no Brasil, incluindo seus fatores de sucesso e constrangimento, nesta seção serão examinados 

os casos de regeneração no Recife (PE) e São Luís (MA)
7
. O primeiro foi escolhido por ter 

sido indicado múltiplas vezes como inspiração para o Alegra Centro; já o segundo foi 

escolhido por conter dois elementos apontados pela literatura como imprescindíveis para o 

sucesso de um programa de regeneração - participação popular e educação patrimonial. 

Antes, contudo, cabe fazer algumas considerações sobre o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE), já que ambos casos receberam 

recursos por meio deste. 

Segundo Paiva (2010), o Prodetur/NE é um projeto de investimentos 

internacionalizados, implementado pelo governo federal em parceria com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o 

BID, estados e municípios. Considerando que o Nordeste tem características favoráveis para 

se estabelecer como região turística, reunindo paisagens naturais e patrimônio cultural, o 

programa foi criado para incentivo econômico da região. As quatro macroestratégias adotadas 

dizem respeito à atração de agentes imobiliários internacionais, atração de turistas 

internacionais, aproveitamento da infraestrutura turística já existente, e melhoria da 

infraestrutura geral, como saneamento, sistema viário, entre outros. 

                                                 

7
  Não foram realizadas visitas presenciais em Recife e em São Luís em virtude das medidas de restrição adotas 

durante a pandemia de COVID-19. 
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A primeira fase, iniciada em 1994, privilegiou o melhoramento de infraestrutura de 

saneamento básico e de suporte ao turismo, incluindo obras em aeroportos, urbanização de 

áreas turísticas, e recuperação de patrimônio natural. Considerados satisfatórios, os resultados 

incentivaram a criação da segunda fase do programa, cujas negociações começaram em 1999. 

A partir de então, o Prodetur se tornou mais complexo - foram definidos 13 polos turísticos, 

dessa vez incluindo os estados do Espírito Santo e Minas Gerais.  

Como condição para o recebimento de recursos, os estados deveriam elaborar um plano 

um Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) a ser avaliado pelo 

Ministério do Turismo. Os PDITS deveriam ter como foco o planejamento participativo e 

sustentável de de ações que beneficiassem as populações locais. No entanto, Paiva (2010) 

admite que conceitos como planejamento participativo ou desenvolvimento sustentável não 

eram de comum conhecimento pelos atores envolvidos, o que por um lado gerou entraves, 

mas por outro, funcionou como oficina de aprendizagem, segundo a autora. 

A partir disso, o objetivo geral do Prodetur passou a ser a melhoria da qualidade de vida 

residente da população nos polos turísticos, e seus objetivos específicos incluíram a promoção 

do aumento da receita gerada por meio do turismo, melhoria na capacidade de gestão dessas 

receitas, e a certificação de que as atividades turísticas seriam desenvolvidas de maneira 

autossustentável.  

De forma geral, Paiva (2010) considera que o Prodetur/Ne foi um programa inovador ao 

ser formulado com base no planejamento estratégico e ao recorrer a mecanismos de 

participação direta da comunidade. Todavia, conforme mostrado por Rodrigues e Dantas 

(2017), não se pode deixar de lado a grande quantidade de hotéis resorts que passaram a 

ocupar a costa da região nordeste a partir da década de 1990, cujas obras de ampliação e 

implementação foram em parte apoiadas pelo Prodetur/Ne. Segundo os autores, enquanto 

esses investimentos proporcionaram melhorias na infraestrutura urbana e um aumento nas 

possibilidades do desenvolvimento do turismo nordestino, os resorts também ocasionam 

impactos ambientais negativos e se constituem como enclaves de isolamento de seus hóspedes 

(PAIVA, 2010; RODRIGUES & DANTAS, 2017). 
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4.1 Recife 

Nessa seção serão tratadas as ações voltadas para a regeneração do Pátio de São Pedro, 

demarcado no mapa abaixo em verde, localizado no bairro de Santo Antônio, e do Bairro do 

Recife, marcado em cinza, ambos parte do núcleo antigo da cidade do Recife (PE). 

 



   

 

85 

 

Mapa 2 – Bairro do Recife e Pátio de São Pedro

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 

O núcleo antigo do Recife foi delimitado na década de 1960, contendo os bairros de 

Santo Antônio, de São José, da Boa Vista e do Recife, sendo o último o mais antigo. Em seus 

mais de 400 anos de existência, o Bairro do Recife já passou por decadência e apogeu quase 

que completos, considerando aspectos como visibilidade cultural, importância econômica e 

relevância arquitetônica (LEITE E PEIXOTO, 2009; KÖHLER, 2011). 

Já o Pátio de São Pedro é citado como uma importante atração do Recife pelo menos 

desde a década de 1930. Köhler (2011) menciona que isso se dá, em grande parte, devido a 
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preservação de sua configuração urbana original, uma vez que muitos pátios na cidade foram 

destruídos em virtude da modernização. 

As razões pelas quais os conjuntos históricos das cidades do Recife e São Luís 

sobreviveram em suas configurações originais tem a mesma origem. Andres (2006) e Köhler 

(2011) explicam que enquanto o Centro-Sul do Brasil passou por crescimento econômico 

acelerado durante as décadas de 1950 e 1960, a região Nordeste se manteve estagnada por sua 

incapacidade de industrialização rápida. O desenvolvimento levou a criação de movimentos 

de renovação urbana em muitas cidades, o que envolvia a demolição de construções históricas 

em favor do progresso. 

Durante as mesmas décadas, os bairros do Recife e Santo Antônio iam perdendo 

residentes. Ao mesmo tempo, ocorria a consolidação do sistema viário projetado entre as 

décadas de 1930 e 1940, e as atenções no núcleo antigo do Recife estavam voltadas para o 

conflito entre fluxo de pedestres e falta de locais para estacionamento. Ainda assim, era área 

de concentração da maior parte dos equipamentos de lazer da cidade, como os cinemas, o que 

garantiu a presença de visitantes até o final da década de 1980 (KÖHLER, 2011). 

O primeiro grande marco da trajetória do Pátio de São Pedro como local de interesse 

turístico ocorreu no ano de 1970, com a inauguração do Centro Permanente de Turismo do 

Recife. Após ter sido abandonado durante as décadas de 1950 e 1960, foi uma das primeiras 

políticas de regeneração que se voltou para o núcleo antigo do Recife. O centro foi visto pelo 

Estado e pela imprensa como um avanço no que diz respeito ao fomento ao turismo, já que 

atraiu muitos visitantes para os novos bares, restaurantes e comércios abertos no pátio. Köhler 

(2011) relaciona a iniciativa à publicação das Normas de Quito no final de 1967, que destaca 

a utilização do patrimônio cultural como forma de promover o desenvolvimento econômico 

da região. Importante destacar que essa proximidade não necessariamente implica entre uma 

relação direta entre os fatos, apenas que é uma demonstração de que foi uma ideia difundida 

na época. 

O autor faz duas críticas principais a essa fase: em primeiro lugar, os empresários e 

comerciantes que até então trabalhavam no Pátio de São Pedro foram expulsos e substituídos; 
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segundo, a administração do centro demonstrou grande preocupação em afastar elementos 

considerados por eles como inadequados, como vendedores ambulantes e pessoas em situação 

de rua. Os dois fatores transformaram o pátio em uma ilha separada do restante do centro 

histórico, que não conseguiu se manter a longo prazo. Problemas como o estacionamento de 

veículos no pátio, frequentes brigas a noite e falta do cumprimento do contrato de locação por 

parte de diversos comerciantes eventualmente se tornaram mais do que a equipe do Centro era 

capaz de resolver. 

As duas décadas seguintes foram de transformações rápidas na cidade, que culminariam 

nos programas de revitalização do Bairro do Recife e do Pátio de São Pedro. No final da 

década de 1970, a função residencial do núcleo antigo foi gradativamente substituída pelo 

comércio varejista, o que levou à modificação e descaracterização das estruturas históricas. 

Para abrigar melhor as funções comerciais, os proprietários abriram portas largas, construíram 

marquises, suprimiram elementos de adorno, entre outras obras que comprometeram as 

estruturas originais. Foi uma época de popularização do centro, uma vez que a melhoria do 

sistema viário facilitou o acesso da região por meio do transporte público, e o comércio se 

tornou mais acessível economicamente (KÖHLER, 2011). 

O primeiro plano global de regeneração para o Centro do Recife foi formulado na 

segunda metade da década de 1980, na mesma época em que o Governo do Estado de 

Pernambuco elaborou um plano de economia cujo um dos pilares era o crescimento do setor 

turístico. Apesar do contexto favorável, todas as propostas do plano municipal eram genéricas 

e superficiais, e as ações realizadas foram apenas de manutenção e conservação urbana 

(LACERDA, 2007; KÖHLER, 2011). Vieira (2007) destaca que na mesma época houve 

criação do Escritório de Revitalização do Bairro do Recife, estratégia que seria mais tarde 

seria replicada pelo Alegra Centro (SIQUEIRA, 2001). 

A essa altura, Köhler (2011) afirma que os esforços feitos para a construção Centro 

Permanente de Turismo do Recife já haviam sido revertidos. O pátio estava com instalações 

elétricas e hidráulicas obsoletas, além de sérios problemas de deterioração física. Assim, o 

anúncio do Projeto de Recuperação do Pátio de São Pedro em meados da década de 1980 veio 
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em momento propício. Após a construção do centro, não havia mais como utilizar recursos 

públicos para obras, então o projeto buscou a captação de recursos privados. Os resultados 

observados inicialmente envolviam a recuperação de fachadas, embutimento de fiação elétrica 

e sinalização turística, o que indica o fachadismo, visto em muitos processos posteriores de 

regeneração urbana. 

O Plano de Revitalização Bairro do Recife foi publicado no final da década de 1980, 

para guiar o período entre os anos de 1993 e 2000: 

Além de conservar o patrimônio histórico e cultural, tinha como objetivo 

transformar a economia do Bairro, tornando-o um centro regional de 

serviços modernos, de comércio, de lazer e de cultura para a população da 

cidade, e centro de atração turística nacional e internacional. Para tanto, 

deveria adotar um modelo de gestão capaz de assegurar um desenvolvimento 

sustentável.” (LACERDA, 2007, p. 625). 

Até a metade da década, as grandes intervenções previstas, especialmente as iniciativas 

sociais (voltadas aos residentes) foram traduzidas em pequenas obras de pouca relevância, 

principalmente devido à falta de recursos. Ainda assim, esta foi a época na qual o plano 

conseguiu atrair a atenção positiva da mídia local, das classes média e alta recifense, e da 

comunidade científica da área de arquitetura e urbanismo. (LACERDA, 2007; KÖHLER, 

2011). 

Leite e Peixoto (2009) consideram que o processo de patrimonialização do núcleo 

antigo ocorreu de forma mais expressiva na década de 1990, opinião compartilhada por 

Lacerda (2007): 

Nesse período, o bairro teve suas feições arquitetônicas e funcionais bastante 

alteradas, com a transformação de antigos casarões em animados pubs e 

sofisticados restaurantes. As ruas, palco de espetáculos teatrais, shows 

musicais e exposições artísticas, tornaram-se boulevards para as famílias de 

classe média da cidade. Rotinas antes impensáveis devido à má fama de 

local perigoso, o portuário bairro foi se transformando em opção de lazer 
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seguro e entretenimento para a população, foco do turismo internacional e 

palco de grande visibilidade pública para eventos políticos. (LEITE & 

PEIXOTO, 2009, p. 97). 

Köhler (2011) afirma que os últimos anos da década de 1990 marcaram uma fase para a 

cidade na qual o patrimônio e o turismo foram vistos como prioridade, pois seriam os pilares 

para elevação do Recife ao padrão de grande atração turística, ao mesmo tempo em que 

seriam base para a regeneração do núcleo antigo. Nesse período se tornou ainda mais claro o 

vínculo entre utilização econômica e preservação patrimonial, pois a carência de verbas 

gerava necessidade de justificativas para os investimentos em serviços necessários para a 

conservação. 

Apesar do discurso, não houve estrutura administrativa nem investimento público para 

cumprir as promessas, e os planos de revitalização continuaram sendo “apenas um conjunto 

de obras e ações concentrado em dois pequenos espaços urbanos do núcleo antigo” 

(KÖHLER, 2011, p. 414). Mesmo os recursos recebidos pelo Prodetur foram escassos, uma 

vez que outras áreas do estado foram privilegiadas para o recebimento de verbas. 

Sousa e Lapa (2015) acreditam que durante todo o processo de revitalização, 

prevaleceram os interesses das elites de empresários e do setor turístico
8
. Os empregos 

gerados pela regeneração requerem alta especialização, e os prédios revitalizados abrigam 

produtos e serviços reservados aos turistas e habitantes da cidade com maior poder aquisitivo. 

A década de 2000 não trouxe novos esforços ou movimentações para planos 

estruturados e de longo prazo, e questões importantes, como habitação, poram remediadas por 

ações pontuais. O turismo cultural, tido antes como a salvação do Recife, permaneceu como 

pasta de pouca importância na agenda política (KÖHLER, 2011). 

                                                 

8
 Segundo dados de Köhler (2011), na década de 2000, as quase mil pessoas que habitavam o bairro do Recife 

viviam em condições miseráveis, com uma média de menos de cinquenta reais de rendimento mensal por parte 

dos responsáveis pelos domicílios. Ressalta-se que o valor não foi corrigido por índices de inflação. 



   

 

90 

 

Conforme Sousa e Lapa (2015), apesar das diversas intervenções de revitalização feitas 

ao longo dos anos no conjunto histórico do Bairro do Recife, estas em nada contribuíram para 

a melhoria do desenvolvimento humano na região. Não houve esforços visíveis para 

minimizar a desigualdade social, e os resultados foram elitistas e excludentes. Além do mais, 

mesmo as ações realizadas para atrair visitantes e turistas nunca renderam resultados a longo 

prazo. Leite e Peixoto (2009) afirmam que em 2006, cinco anos depois do ápice da 

revitalização, o bairro novamente estava vazio, e seu patrimônio, esquecido. 

Isso é afirmado também por Köhler (2011) em relação ao Pátio de São Pedro. O pátio 

passou por três inaugurações: em 1970, pelo Centro Permanente de Turismo do Recife, em 

1990 pelo Projeto Suvinil Cor, Arquitetura & Memória, e em 2000, pelo Projeto de 

Revitalização do Pátio de São Pedro, mas em nenhuma das vezes isso se sustentou mais do 

que alguns meses. 

Vieira (2007) destaca as questões político-partidárias um dos elementos que dificultam 

o andamento de um programa de revitalização. Originalmente, o Plano de Revitalização 

Bairro do Recife buscava a valorização econômica como um meio de garantia da preservação 

do patrimônio, mas apesar disso, os valores culturais foram deixados de lado em virtude do 

lucro: “transformações radicais foram permitidas em nome da viabilização econômica que, 

ainda assim, não parece estar garantida” (VIEIRA, 2007, p. 225). 

A falta de envolvimento da comunidade aparenta ser um dos fatores que mais foram 

insuficientes no plano. Köhler (2011) afirma que como o processo de preservação patrimonial 

no Recife não foi acompanhado por ações de educação patrimonial, a população local acabou 

não se apropriando das áreas regeneradas, e assim, não existe um elo entre a comunidade e o 

monumento. Sousa e Lapa (2015) também alegam que a gestão compartilhada, que deveria 

ocorrer de acordo com o projeto, não aconteceu. Não houve espaços criados para que o 

assunto fosse amplamente debatido, nem para que as ações pudessem se embasar no bem 

coletivo. 

De forma geral, percebe-se que as intervenções físicas realizadas no Pátio de São Pedro 

nunca se sustentaram por muito tempo, em especial pela contínua criação de ilhas no meio 
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dos bairros. Enquanto do lado de dentro da bolha criada em volta do Pátio a cenário tinha 

determinas características, o núcleo antigo do lado de fora da bolha continuou tendo graves 

problemas de caráter social, que por não terem recebido os devidos cuidados, acabaram por 

reverter todos os investimentos realizados no local. 

 

4.2 São Luís 

A herança arquitetônica do núcleo antigo de São Luís remonta ao desenvolvimento da 

província do Maranhão pela lavoura mercantil, na segunda metade do século XVIII. O 

declínio da região começou com a quebra do sistema agrícola no final do período imperial, e 

se estendeu até o século XX. Entre as décadas de 1925 e 1950, os moradores tradicionais e 

comerciantes que persistiam na área foram deixando-a, o que marcou de vez o processo de 

arruinamento do tecido urbano (SILVA, 2012). 

Assim como no Recife, Andres (2006) explica que a preservação do conjunto até os dias 

atuais se deve a estagnação econômica da região Nordeste na primeira metade do século XX. 

Se por um lado os edifícios não foram demolidos e substituídos, os imóveis foram 

abandonados sem qualquer tipo de manutenção física, o que levou muitos casarões às ruínas. 

Segundo Silva (2012) e Mendes (2020), as construções antigas até então eram vistas 

como marcas do atraso econômico da cidade. O plano urbanístico adotado durante a década 

de 1940, de cunho estético e funcional, buscou reverter essa imagem. A tentativa de adequar a 

cidade às exigências modernas foi utilizada de justificativa para a demolição de quarteirões 

seculares, que foram removidos para abrir espaço para a circulação de automóveis. 

Em meio a isso, surgiram também as primeiras ações de preservação do patrimônio na 

cidade. Segundo Silva (2012), o Estado foi capaz de instrumentalizar a preservação do 

patrimônio com o Decreto-lei n. 25-1937, primeira legislação específica para a salvaguarda do 

patrimônio (BRASIL, 1937). Além disso, a criação do Sphan em 1934 trouxe também maior 

peso às ações relacionadas à conservação do patrimônio material, uma vez que as construções 
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que antes eram consideradas como mera manifestação física do atraso econômico e 

tecnológico começaram a ser consideradas de forma positiva. 

No entanto, esses primeiros gestos não foram o suficiente para parar as forças que 

agiam em nome do progresso. Mendes (2020) explica que na década de 1950 a área central 

continuou sendo considerada como limitador do crescimento da cidade, principalmente 

devido às suas ruas estreitas que dificultavam a circulação de veículos. Silva (2012) adiciona 

ainda que a remodelação urbanística das décadas de 1940 e 1950 causaram perdas irreparáveis 

em São Luís, e que a alternativa encontrada na época pelo governo federal foi o tombamento 

de monumentos isolados, começado em 1955. Mesmo lidando com a questão por meio de 

ações pontuais, a autora afirma que foram esses movimentos iniciais que permitiram que o 

Centro Histórico de São Luís pudesse ser hoje considerado como lugar de importância para a 

história nacional. 

Michel Parent foi o responsável por parte dos primeiros trabalhos de aprofundamento 

sobre o acervo artístico e arquitetônico de São Luís, iniciados na década de 1960. A partir da 

década de 1970, finalmente começaram a haver movimentos concretos na direção da 

recuperação do patrimônio histórico e cultural do núcleo antigo da cidade. Durante esse 

período, a preservação de centros históricos passou a ser defendida como marco físico da 

identidade nacional, e o poder público começou atribuir importância para a recuperação. Os 

programas criados com este objetivo foram implementados ao longo dos anos 1980 e 1990, 

mas as intervenções físicas, na maioria das vezes, foram priorizadas em detrimento de 

propostas de caráter social (VIEIRA, 2007; MENDES, 2020). 

Apesar de não ser uma ação diretamente voltada à preservação do patrimônio, Vieira 

(2007) destaca a construção do Anel Viário, iniciada em 1972, que diminuiu o tráfego na 

região do Centro. Em 1974, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís 

foi tombado pelo Iphan: "o tombamento foi o ápice das políticas patrimoniais que vinham 

sendo implantadas, construindo um valor como patrimônio para todo o conjunto urbano 

tombado. Surgia o Centro Histórico de São Luís, através da atuação do Iphan." (SILVA, 2012, 

p. 265) 
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Três propostas foram criadas para o Programa de Preservação e Revitalização do Centro 

Histórico de São Luís (PPRCHSL): a primeira em 1973, a segunda em 1978, e a terceira em 

1979, ano em que começaram as intervenções (ANDRES, 2006; VIEIRA, 2007). 

Andres (2006) explica que a proposta criada em 1978 foi um grande veículo de atração 

das atenções de especialistas brasileiros para São Luís. Nesse ano, o arquiteto americano John 

Gisiger foi contratado pela Secretaria de Planejamento para a elaboração do plano, que 

segundo o autor, trouxe proposições relevantes para a relação entre patrimônio, turismo e 

urbanismo. No entanto, um erro de tradução fez com que a proposta de Gisiger utilizasse o 

termo renovação para se referir à revitalização de São Luís, o que chamou atenção de 

especialistas e do Iphan, uma vez que sem o contexto adequado, a palavra renovação implica 

na demolição das estruturas existentes para construção de novas. 

Por causa disso, São Luís foi a primeira cidade a ser visitada por Aloísio Magalhães 

assim que ele assumiu a presidência do Iphan. Ao conhecer o projeto, Magalhães sugeriu a 

realização da 1ª Convenção da Praia Grande, ocorrida em 1979 com a participação de 

especialistas de vários estados. Esse encontro foi um importante momento do processo, pois 

marcou o início das etapas de negociação e implementação, e foi sucedido por uma série de 

reuniões entre os atores locais. A partir do estudo do plano de Gisiger, o governo estadual 

assumiu o compromisso de promover a elaboração de um programa de preservação para o 

centro histórico (ANDRES, 2006). 

Vieira (2007) explica que o marco inaugural do processo de regeneração foi a I 

Convenção da Praia Grande, de 1979, que resultou na proposta final de revitalização para o 

Centro, contendo elementos dos dois primeiros projetos criados. 

O bairro da Praia Grande, recebedor das primeiras intervenções segundo Andres (2006), 

era o local com degradação mais grave, ao mesmo tempo em que comportava os conjuntos de 

arquitetura urbana mais imponentes. As ruas projetadas no século XVII não davam conta do 

tráfego pesado de caminhões na região devido ao comércio de ferragens, o que colaborava 

para a degradação. 
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Para o bairro da Praia Grande foi criado o foi criado o Subprograma de Obras da Praça 

do Comércio, implantado entre 1981 e 1982. A Feira da Praia Grande, localizada no coração 

do centro histórico, foi, foi considerada como uma peça importante desde o início devido a 

seu potencial de geração de emprego, renda e movimentação na área. As intervenções 

voltadas para a feira efetivamente tiveram a participação da comunidade em todos os 

momentos - desde reuniões prévias no próprio local da feira, de modo que feirantes e usuários 

pudessem participar dos debates sobre como conduzir a obra, até o acompanhamento da obra 

por um grupo de técnicos e feirantes (ANDRES, 2006; VIEIRA, 2007). 

Antes que fossem consolidadas as obras de revitalização no bairro da Praia Grande, as 

intervenções físicas foram sendo paralisadas, e assim se mantiveram até o final da década de 

1980. O governo do Estado deu prioridade para ações na área rural do Maranhão, enquanto a 

ausência de investimento no centro histórico teve como consequência pioras no estado de 

conservação do acervo. Isso não significou uma pausa total no programa, todavia - a 

coordenação continuou realizando estudos, pesquisas e debates com entidades financeiras, 

academia e comunidade (ANDRES, 2006). 

De acordo com Mendes (2020), foi durante os últimos anos da década de 1980 e início 

da década de 1990 que a maioria das intervenções urbanas e viárias foram realizadas. Andres 

(2006) destaca as obras de infraestrutura urbana, em especial de saneamento básico; 

embutimento de fiações; recuperação de ruas para uso exclusivo de pedestres; e a recuperação 

de imóveis de interesse histórico, que foram adaptados para fins culturais e educacionais. Em 

meio a isso, continuaram sendo feitas palestras e debates para órgãos públicos, instituições 

privadas e para a comunidade local. Os pontos negativos indicados incluem a ausência do 

setor privado, que esteve presente apenas na instalação de pequenos bares e restaurantes, e o 

adiamento dos projetos de habitação. 

Conforme Vieira (2007), o plano de habitação finalmente saiu do papel em 1993, com a 

realização de um projeto piloto. Um edifício em ruínas foi reabilitado para uso habitacional, e 

serviu de exemplo para fortalecer a ideia de implementação de um subprograma voltado para 

provisão habitacional. 
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A etapa que se estendeu de 1995 a 2002 foi o período no qual São Luís recebeu mais 

investimentos, de acordo com Andres (2006). Em dezembro de 1997, a cidade recebeu o título 

de patrimônio da humanidade pela Unesco, o que serviu de motivação para a continuação de 

todo o processo. Em 1998, foram negociados recursos com o BID e BNB recursos para 

implementação do Prodetur no Maranhão. Foi a primeira vez que o PPRCHSL contou com 

recursos externos, como explica Mendes (2020). A presença do Prodetur/NE levou ao 

aumento na participação da iniciativa privada no centro histórico, com pousadas, bares e 

restaurantes (VIEIRA, 2007). 

Houve também tentativas de captar recursos do Programa Monumenta, que conforme 

Andres (2006), acabou não rendendo resultados. Apesar disso, o Prodetur destinou 70% de 

seus recursos para o estado do Maranhão em 1998, o que alavancou as obras de recuperação 

nos bairros do Destenho e Portinho. Assim como no início da década, mais recursos foram 

direcionados para a recuperação de imóveis para a instalação de casas de cultura, museus e 

instituições culturais em geral. Até a metade da década de 2000, foram concluídos mais 

quatro imóveis habitacionais e instaladas cinco escolas, que poderiam potencialmente gerar 

mais movimento e estimular os negócios nas imediações. 

Na opinião final de Andres (2006), o PPRCHSL demonstrou desempenho razoável e de 

notável longevidade. Ao contrário de iniciativas fachadistas, as intervenções feitas foram 

voltadas para obras estruturais e de infraestrutura, sem soluções superficiais como a pintura de 

fachadas. Os pontos altos do programa estão em seu empenho na participação comunitária - 

desde o início, o início, o PPRCHSL foi avaliado e debatido junto com a comunidade e por 

especialistas da área, o que cria um elo entre a população e o local. 

Em relação às habitações, o levantamento de Vieira (2007) revela que de todos os 

imóveis do centro histórico, apenas 20% funciona com função habitacional. Também existe 

problema de ociosidade, pois quase 30% dos imóveis estavam vazios, e 45% tinham apenas o 

andar térreo ocupado. As 113 unidades habitacionais criadas não são o suficiente para que 

haja movimento em todos os horários e dias da semana, como era o esperado. 
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O PPRCHSL se fez possível devido a uma variedade de fatores que ocorreram próximos 

uns aos outros. Em primeiro lugar, as visitas de Michel Parent no final da década de 1966 

levaram a elaboração dos primeiros trabalhos de aprofundamento sobre o acervo artístico e 

arquitetônico de São Luís. O título de Patrimônio da Humanidade, conferido pela Unesco em 

1997, funcionou como fortalecimento para as intervenções que já vinham sendo realizadas, e 

permitiu a atração de recursos externos com o BID e BNB. Além disso, houve também a 

realização da 1ª Convenção da Praia Grande, que chamou atenção de especialistas do Brasil 

inteiro para o plano de revitalização da cidade. Pode-se dizer que, em comparação a outros 

casos brasileiros, a cidade de São Luís foi privilegiada com uma série de circunstâncias 

favoráveis que resultaram em uma janela de oportunidade, que foi aproveitada pela criação do 

PPRCHSL durante a década de 1970. 

 

4.3 Aprendizado 

As primeiras intervenções realizadas pela política de regeneração urbana no núcleo 

antigo do Recife, no final da década de 1960, expulsaram e substituíram empresários que até 

então trabalhavam no Pátio de São Pedro. Junto a isso, houve uma preocupação explícita em 

afastar “elementos inadequados”, como vendedores ambulantes e pessoas em situação de rua. 

O resultado disso foi a criação de uma ilha no Centro Histórico, uma bolha na qual o interior 

continha um cenário urbano cuidadosamente construído para atrair visitantes, mas onde do 

lado de fora, a situação da cidade era completamente diferente. Os problemas existentes na 

região não foram atingidos na raiz, o que fez com que a ilha criada não conseguisse se manter 

a longo prazo. 

Pouco mais de uma década depois, o local já estava com sérios problemas de 

deterioração física, além de instalações elétricas e hidráulicas obsoletas. Dessa forma, 

observa-se que após a conclusão de um programa de regeneração, mesmo nos casos em que as 

ações realizadas forem consideradas um sucesso, é necessário que haja manutenção contínua, 

sob o risco de perda das ações realizadas. 
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Outro ponto relevante diz respeito aos mil habitantes vivendo em condições miseráveis 

no bairro do Recife durante a década de 2000. Enquanto isso, os empregos gerados pelo 

processo de regeneração requeriam alta especialização, e os edifícios revitalizados foram 

destinados ao comércio de produtos e serviços voltados para turistas e elites econômicas. 

Dessa forma, a população local não pode usufruir das mudanças geradas da revitalização nem 

por meio do consumo dos produtos e serviços lá instalados, nem por estarem inclusos nos 

grupos que recebem parte dos benefícios econômicos por meio da geração de empregos 

(KÖHLER, 2011). 

Logo, entende-se que se a cidade realmente ambiciona regenerar uma região de forma 

irreversível (ou tanto quanto é possível), não são só intervenções físicas que devem ser 

realizadas. Como apontado por Al-Hagla (2010), esse tipo de renovação pontual e 

unidimensional acaba não tendo impacto significativo na economia da cidade, o que torna o 

investimento feito pelo poder público vazio e condenado a render benefícios apenas a curto 

prazo. 

Em contrapartida, a intervenção realizada na Feira da Praia Grande, em São Luís, teve 

participação da comunidade em todos os momentos de sua realização, sem expulsar os 

comerciantes anteriores, como ocorreu no Recife. Além disso, o PPRCHSL também incluiu 

provisão habitacional, ainda que de forma tímida. Vieira (2007) mostra que a quantidade de 

unidades criadas não foram o suficiente para garantir que o Centro permanecesse 

movimentado em todos os dias e horários. 

Apesar disso, é importante ressaltar que, como abordado na seção anterior, São Luís 

recebeu grande volume de investimentos públicos que possibilitaram a realização de todas as 

ações descritas ao longo da seção, o que não se aplica à maioria dos casos. Em muitas das 

vezes, a escassez de recursos torna necessária a dependência na iniciativa privada. Conforme 

descrito por Barnekov e Rich (1977), ao deixar a realização de intervenções sob a 

responsabilidade da iniciativa privada, corre-se o risco de que a atuação se traduza em 

intervenções de caráter majoritariamente físico, sem que os aspectos sociais sejam 

devidamente atendidos. No entanto, entende-se também que os recursos públicos não são 
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infinitos, e em alguns casos, a captação de recursos privados pode ser a única alternativa para 

a realização de obras de grande magnitude, como é o caso da restauração do Casarão do 

Valongo para abrigar o Museu Pelé, em Santos, a ser abordado no capítulo 6.  

 

5. A CIDADE DE SANTOS 

Santos é uma cidade litorânea de 419.400 habitantes
9
, localizada no estado de São Paulo, 

a aproximadamente 70 quilômetros de distância da capital. Junto a outras oito cidades, faz 

parte da Região Metropolitana da Baixada Santista (RBMS): 

                                                 

9
  Dados recolhidos do Panorama de Santos, referentes ao Censo realizado pelo IBGE em 2010. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/panorama>. Acesso 4 ago. 2021. 
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Mapa 3 – Localização da Região Metropolitana da Baixada Santista no estado de São Paulo

Fonte: Carvalho et al (2012). 

Desde o século XIX, a importância econômica de Santos para o país se dá pelo seu 

porto, considerado o maior complexo portuário da América Latina. Apesar de já ter passado 

por concessão, está desde a década de 1980 sob administração da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp), de responsabilidade do Governo Federal
10

. 

Como há de se perceber neste capítulo e no próximo, a malha urbana de Santos foi 

construída em volta do porto, e até hoje se adapta em torno de suas atividades. Como bem 

colocado pela historiadora Adriana Negreiros no documentário Cidade do Mar (2021), 

"Santos é uma cidade que tem um porto, ou é um porto que tem uma cidade?" (2021, n.p.). 

                                                 

10
  Dados disponibilizados pelo site institucional do Porto de Santos: CODESP. Santos Port Authority. 

Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/>. Acesso 21 dez. 2021. 
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Para compreender as transformações passadas pelo território urbano, os impactos do 

porto e as razões pelas quais o Centro vem passando por intervenções de caráter regenerativo, 

é necessário realizar uma análise histórica voltada para o processo de urbanização da cidade. 

Entretanto, é importante ressaltar que esta análise está voltada para a região Central, que 

envolve os bairros do Valongo, Paquetá e Vila Nova, e não tem a pretensão de cobrir todos os 

detalhes da ocupação da cidade. Dessa forma, a contextualização histórica terá enfoque nas 

grandes intervenções urbanas realizadas após a inauguração da São Paulo Railway no século 

XIX, rodovia de ligação entre Jundiaí e Santos, até chegar no final da década de 1990. 

De acordo com as informações coletadas em entrevistas, o processo de revitalização do 

Centro de Santos que vem ocorrendo desde o final da década de 1990 até os dias atuais teve 

suas primeiras discussões realizadas na década de 1980, durante a gestão de Oswaldo Justo. 

Neste capítulo, a análise histórica referente aos acontecimentos de antes dessa gestão foi 

construída integralmente com base na revisão de literatura, enquanto alguns dos 

acontecimentos posteriores foram abordados por parte dos entrevistados quando questionados 

sobre as ações que antecederam a criação do Alegra Centro. Os códigos criados para análise 

desta categoria estão listados na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Antecedentes da criação do programa Alegra Centro 

Código Quantidade Entrevistados 

Discussões durante a gestão de Justo 2 C. Pinto; J.P. Papa 

Ações pontuais de Telma de Souza 2 J. Alves; J.P. Papa 

Cores da Cidade 2 J.P. Papa; L.D. Guimarães 

Ações pontuais de Davi Capistrano 2 J.P. Papa; L.D. Guimarães 

Criação do Condepasa 1 J. Alves 

Aglurb 1 J.P. Papa 

Plano Diretor de 98 1 J.P. Papa 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A reconstituição histórica apresentada a seguir será organizada de acordo com os planos 

urbanísticos criados para a cidade a partir do final do século XIX, de modo que cada um será 

abordado em seção própria. A exceção se dá a partir das gestões municipais do Partido dos 

Trabalhadores, iniciadas no final da década de 1980, uma vez que muitas ações pontuais 

destas administrações foram apontadas pelos entrevistados como fatores relevantes para a 

revitalização do Centro na década de 2000. Optou-se por descrever também a gestão de Beto 

Mansur em seção específica, por se tratar do momento no qual o programa Alegra Centro foi 

criado. 

 

5.1 A urbanização de Santos 

O povoado que viria a se tornar a cidade de Santos teve início no século XVI, mas seu 

crescimento veio a se consolidar apenas no século XIX. A substituição do açúcar como 

principal produto de exportação pelo café foi o marco inicial para uma série de moderizações 

no transporte hidroviário e ferroviário, que por sua vez acarretaram em uma série de 

mudanças no que hoje é considerado como o centro histórico do município (FRIGERIO, 

ANDRADE & OLIVEIRA, 1993; MALAVSKI, 2011). 

Malavski (2011) e Cánovas (2017) explicam que a inauguração da São Paulo Railway 

em 1867, ligando Jundiaí até Santos, ampliou de forma considerável a influência de Santos na 

economia local e nacional, e acabou também por influenciar a arquitetura da cidade, 

marcando o desenvolvimento econômico e modernização na paisagem urbana. Apesar da 

modernidade representada pela ferrovia e o crescimento econômico, o péssimo estado 

sanitário da cidade e as condições precárias do porto eram motivo de grandes dificuldades 

encontradas pela população. 

De acordo com relatos de Lamberg (1896), viajante alemão que chegou em Santos 

em julho de 1887, “a partir do mês de novembro até fins de abril, [a cidade] transformava-se 

em vasto cemitério internacional” (LAMBERG, 1896, p. 319). As epidemias, em especial a 

febre amarela, eram letais para muitos imigrantes, especialmente no verão. 
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O autor diz acreditar que Santos seja uma das cidades mais insalubres do mundo, mas 

que nos anos anteriores, a cidade tinha feito importantes alterações no porto – local que 

concentraria toda a importância da cidade segundo ele, já que tinha pontos e docas excelentes. 

Apesar disso, faltavam “instituições elevadas, estabelecimentos pomposos – palácios 

luxuosos, etc.” (LAMBERG, 1986, p. 219) 

 

5.1.1 Código de Posturas Santista (1897) 

Em 1872, Santos era composta por trinta ruas, e seus principais edifícios públicos eram 

a cadeia, a alfândega, a mesa de rendas, o quartel e a estação telegráfica. Uma planta de 1878 

elaborada por Jules Martin revela a existência de três hotéis. (CÁNOVAS, 2017) 

Vilas Boas (2005) afirma que na década de 1890, a infraestrutura de Santos já contava 

com iluminação pública, bondes, ferrovias e estradas, itens considerados avançados para os 

padrões do Brasil na época. Apesar disso, as condições de vida, principalmente daqueles 

vivendo perto do porto, eram calamitosas. Rodeada por áreas pantanosas, e com clima quente 

e úmido, a geografia da cidade apresentava por si só condições favoráveis para a proliferação 

de epidemias, a primeira datada de 1844. Além das condições naturais, a grande quantidade 

de cortiços e falta de rede de esgotos também contribuíam para o amplo alastramento de 

doenças (FRIGERIO, ANDRADE & OLIVEIRA, 1993; VILAS BOAS, 2005;). 

A Comissão Sanitária, instalada pelo Governo do Estado em 1893 como uma tentativa 

de compor um órgão que visasse a melhoria das condições de salubridade de Santos, foi 

fortalecida em 1897 pela criação do Código de Posturas Santista (SANTOS, A., 2008). 

O Código apontava como principais problemas da cidade na época a exploração de 

pedreiras com uso de explosivos; falta de água para o combate a incêndios; terrenos com mato 

no centro; existência de pântanos e valas de esgotos; falta de condições para descarte de 

despejos e detritos; e lançamento de despejos nas ruas. O documento estabelecia ainda a 

vacinação obrigatória para crianças (elemento que não rendeu muitos resultados, uma vez que 
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a população tinha medo da vacina), e locais designados para recolhimento obrigatório de 

pessoas com “moléstias de terrível contágio” (ANDRADE, 1989). 

O Código demonstrava também visível preocupação da classe dominante com a estética 

urbana da região central, visto que determinava também alturas de casas, alinhamento das 

edificações, altura e largura das portas, simetria entre portas e janelas, dentre outros elementos 

físicos (ANDRADE, 1989). 

Apesar de ter promovido grandes transformações na cidade, como a eliminação de 

cocheiras, Santos, A. (2008) afirma que as intervenções promovidas pelo documento 

estiveram longe de serem pacíficas. A expulsão de moradores de cortiços ocorreu de forma 

violenta e autoritária, de forma que os trabalhadores que até então neles residiam se viram 

sem respaldo algum por parte do poder público. A solução encontrada por essa população foi 

a de construir barracos em áreas próximas ao centrou ou ao cais, como os morros Jabaquara e 

Monte Serrat, ou na Vila Mathias. 

 

5.1.2 Saturnino de Brito (1905) 

Frigerio, Andrade e Oliveira (1993) estimam que na década de 1870 e 1880, 1.300 

pessoas faleceram devido às epidemias de varíola, febre amarela e peste bubônica. O número 

é especialmente significativo, pois estima-se que no ano de 1885, a população de Santos era 

de 15.605 habitantes. Para contornar a situação, foi adotado um plano composto por 

campanhas de vacinação e intervenções para mudança da malha urbana, demolindo cortiços e 

cocheiras, e pondo em prática um projeto de saneamento. Essa foi a razão da criação da 

Comissão Sanitária, chefiada pelo engenheiro Saturnino de Brito, tido como o responsável 

pelo primeiro plano urbanístico da cidade (VILAS BOAS, 2005; SANTOS, A., 2008). 

O crescimento dos negócios relacionados ao café em Santos causou um crescimento 

acelerado na cidade, que mais do que nunca viu a questão do saneamento como uma 
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emergência inevitável. As intervenções sanitárias se fizeram tão urgentes quando a construção 

de um porto moderno (CÁNOVAS, 2017). 

Buscando corrigir condições ambientais e criar um sistema de esgoto com canais de 

drenagem, o plano de Saturnino de Brito mostrou seus primeiros resultados concretos em 

1907. Conforme Comitre (2013), os projetos originaram um novo desenho urbanístico para a 

cidade, e a inauguração do primeiro canal simbolizou o início de uma nova imagem para 

Santos, que havia dado o primeiro passo em direção ao fim das epidemias. Andrade (1989) 

explica que o plano previa a divisão da cidade em distritos, separação do esgoto das águas da 

chuva, canais de drenagem e paisagismo, de forma que “uniam-se [...] três ideias caras à 

época: a higiene, o espaço público e a beleza urbana” (ANDRADE, 1989, p. 175). 

O último dos nove canais projetados foi inaugurado apenas em 1927, mas a inauguração 

do primeiro canal em 1907 já simbolizou o início de uma nova imagem para Santos. Agora 

sem epidemias, a diminuição da taxa de mortalidade teve como consequência o aumento 

populacional e a expansão da cidade. Juntando a economia em crescimento e a extensão das 

linhas de bondes, essa expansão teve como um de seus efeitos a super habitação do Centro e a 

consequente fuga da população para novos espaços, como o Paquetá e a Vila Mathias. Em 

seguida, a construção do cais dez com que estes três bairros decaíssem como áreas 

residenciais (FRIGERIO, ANDRADE & OLIVEIRA, 1993). 

 

5.1.3 Plano Geral de Desenvolvimento do Porto (1926) 

O crescimento acelerado fez com que na década de 1920 Santos passasse dos 100 mil 

habitantes, número que poucas cidades brasileiras tinham alcançado até então. Na mesma 

época, o grande volume de carga passando pelo sistema portuário gerava congestionamentos 

frequentes, o que levou à aprovação do Plano Geral de Desenvolvimento do Porto pelo 

Governo Federal em 1926. Inicialmente, estava prevista a ampliação do cais de 4720 para 

33000 metros, mas a crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York reduziu 

esse número a 5000 metros (SANTOS, A. 2008). 
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5.1.4 Plano Regional de Santos, de Prestes Maia (1948) 

A criação do Plano Regional de Santos teve como contexto o boom econômico pós-

guerra, e a intensificação da industrialização de São Paulo. Os estudos de Prestes Maia sobre 

Santos começaram na segunda metade da década de 40, quando as atividades portuárias em 

Santos registraram grande crescimento logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

impulsionadas pela retomada do comércio com a Europa e Ásia. Com isso, a falta de 

investimentos no acesso viário à cidade e ao porto ficou muito clara, e em pouco tempo se 

observaram grandes congestionamentos diariamente. Convidado pelo Governo do Estado de 

São Paulo, Prestes Maia buscou então soluções para a modernização de Santos que 

abrangessem a dinamização da ligação entre o planalto e a baixada (SANTOS, A., 2008; 

WILLIANS, 2018). 

Aprovado em 1951, o plano era amplo e mostrava preocupação com a infraestrutura 

turística de Santos. Dentre as propostas apresentadas estavam itens como aeroportos, 

ampliação do porto, acessos ferroviário e rodoviário, além de pontos relativos ao 

embelezamento urbano como jardins, parque, praias e monumentos. (SANTOS, A., 2008; 

MALAVSKI, 2011; WILLIANS, 2018). 

Ao tratar do Centro, entretanto, Santos, A. (2008) descreve os planos como polêmicos. 

As ideias de Prestes Maia eram a favor da demolição de vários edifícios hoje considerados de 

valor histórico em prol de outros benefícios, como alargamento de ruas para melhorias no 

fluxo de cargas - uma proposta embasada a partir do ponto de vista do sistema viário. Choay 

(2001) alerta que em vários pontos no decorrer da história, a ânsia por inovação e progresso 

acabaram causando a destruição de bens culturais, substituídos por estruturas modernas
11

. 

                                                 

11
  Apesar da visão negativa que se tem hoje sobre o plano, há de se ter em mente que por ter sido idealizado no 

final da década de 1940, muitos dos que são vistos hoje como construções de valor histórico tinham, naquele 

momento, apenas algumas décadas de existência. O Teatro Guarany, por exemplo, foi inaugurado em 1902.  
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Felizmente, os resultados práticos foram poucos. De todas as intervenções propostas, o 

que realmente saiu do papel foi o túnel que liga a Praça dos Andradas ao Jabaquara, e os 

alargamentos de vias como a rua João Pessoa, Visconde de São Leopoldo, São Bento e 

Visconde do Embaré. (TAVARES, 2005; SANTOS, A., 2008). 

 

5.1.5 Plano Diretor Físico do Município (1968) 

Como aponta Santos, A. (2008), a primeira lei específica para o zoneamento urbano 

santista foi aprovada em 1956, mas não continha nenhuma diretriz específica para o Centro. 

Isso mudou com o Plano Diretor Físico do Município, criado pela Progresso e 

Desenvolvimento de Santos S.A. (Prodesan) em 1968. Foi a primeira que a administração 

municipal tratou do Centro de forma direta, e não como um alvo secundário de algum outro 

objetivo maior. Contendo lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, lei de 

regulamentação do sistema viário e lei de parcelamento do solo, é um plano abrangente que 

conta com uma seção específica para o remanejamento do Centro, e outra para a preservação 

e revitalização de locais históricos, utilizando termos como revitalização e renovação. 

Dentre os destaques do plano, está a transformação da orla em zona turística e a 

proibição de construção de novas habitações no Centro, que deveria se manter como zona 

comercial. Apesar disso, a região continuou a ser lar de centenas de famílias abrigadas em 

cortiços (TAVARES, 2005; MALAVSKI, 2011) 

Apesar da aprovação do plano, a situação política enfrentada na época impediu que 

intervenções fossem realizadas na cidade. Três anos antes, o Ato Institucional nº2, dentre 

outras medidas, limitou os blocos partidários a 2: a Aliança Renovadora Nacional (Arena), de 

apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de oposição: 

"Na sucessão municipal daquele ano foi eleito pelo MDB, o então Deputado 

Estadual Esmeraldo Tarquínio que não chega a tomar posse e têm seus 

direitos políticos cassados em março de 1969 pelo Regime Militar. A partir 

de então, Santos é incluída entre as áreas de segurança nacional e governada 
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por prefeitos nomeados pelos Governos Federais até 1974 e depois 

nomeados pelos Governos Estaduais até 1983." (SANTOS, A., 2008, p. 92) 

Dessa forma, todas as propostas do plano foram prejudicadas, e não houve as revisões 

necessárias. As transformações urbanas da década seguinte rapidamente fizeram com que o 

plano deixasse de atender as necessidades reais da cidade, mas a revisão veio apenas com o 

Plano Diretor de 1998. 

 

5.1.6 Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI (1978) 

Outro plano foi criado pela Prodesan em 1978, seguindo o exemplo de grandes cidades 

como São Paulo. Criado durante o Regime Militar, Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) não foi transformado em lei, mas representou uma mudança significativa 

nas diretrizes do crescimento da cidade. As indicações incluem o aprimoramento da paisagem 

urbana, preservação do conforto ambiental e condições para o setor de transportes 

(SILVARES, 1980; SANTOS, A., 2008). 

Tratando da região central, o plano orienta a transformação dos bairros Centro e Paquetá 

em uma zona comercial e de negócios, com criação de áreas de concentração de investimentos 

públicos e particulares ao lado do centro histórico. Outro destaque seria a construção de um 

terminal intermodal, com estruturas para transporte ferroviário, rodoviário e marítimo 

próximo ao porto (SILVARES, 1980; TAVARES, 2005). 

Outra consideração descrita é a revitalização de bairros centrais desgastados, como 

Valongo, Vila Nova e Paquetá. Apesar de Silvares (1980) e Tavares (2005) descreverem o 

PDDI como um símbolo de revolução no modo de pensar o uso do solo santista para a época, 

o plano não teve resultados práticos. No lugar, o comércio no Centro continuou decaindo, e o 

Paquetá se manteve como um bairro de habitações precárias. 
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5.1.7 Programa AGLURB (Aglomerados Urbanos) para a Baixada Santista (1982) 

A próxima iniciativa de intervenção urbana na cidade se deu com o Programa 

Aglomerados Urbanos (AGLURB) para a Baixada Santista, iniciado em 1982. Dessa vez, ao 

invés de priorizar a circulação viária como o plano de Prestes Maia, o programa buscou 

desestimular a circulação de automóveis e priorizar o transporte coletivo (SANTOS, A., 2008) 

Em entrevista, o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa descreveu o projeto como uma 

iniciativa revolucionária demais para o momento. Para alcançar os objetivos propostos, o 

programa previa a implantação de calçadões no Centro, incentivando o comércio de rua, e o 

embutimento de toda a fiação elétrica da região. A proposta mais intensa e polêmica do plano 

foi a recomendação de supressão de todas as vias de deslocamento da região central, com 

redistribuição do trânsito em avenidas laterais. 

A proposta não foi bem recebida pelas lideranças do comércio santista, que acreditavam 

que a implantação de calçadões causaria na perda de movimento comercial, uma vez que seus 

clientes seriam impedidos de ir até o comércio de carro. Devido à resistência, o projeto teve 

de passar por uma grande reformulação que contemplasse as reclamações. As sugestões 

efetivamente realizadas foram as mudanças nas linhas de ônibus, com criação de quatro 

corredores de transporte principais, e o alargamento das calçadas nas vias que se tornariam 

calçadões. 

João Papa admite que o projeto não teve um resultado esperado na época especialmente 

por causa da implantação de calçadões. Segundo ele, não havia cultura na época, tanto da 

sociedade quando dos agentes envolvidos no processo, de que as obras teriam um impacto 

positivo na atração de novos clientes para o centro, transformando o lugar em uma região de 

compras. A solução escolhida tentou conciliar as duas visões, mas no final acabou por não 

atender nenhuma delas - o alargamento das calçadas acabou não atendendo nem ao interesse 

dos pedestres, nem ao interesse dos comerciantes, que na época eram os principais 

interessados em manter a via aberta para o uso de automóveis. 
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O Programa recebeu a maioria de seus recursos do Governo Federal e do Governo do 

Estado, com empréstimo do Banco Mundial. As intervenções foram concluídas em 1988, no 

final da gestão de Oswaldo Justo, mas por conta dos entraves explicados por Papa, não foram 

o suficiente para reverter a saída dos comerciantes da área (SANTOS, A., 2008). 

Carlos Pinto, ex-Secretário de Cultura, também afirmou que foi durante a gestão de 

Justo em que a revitalização do Centro começou a ser discutida como uma série de ações a 

serem implementadas de forma integrada, o que seria concretizado apenas na década de 2000 

com o Alegra Centro. 

 

5.1.8 Administrações do Partido dos Trabalhadores (1989- 1996) 

As administrações geridas por candidatos do Partido dos Trabalhadores, ocorridas do 

final da década de 1980 até a metade da década de 1990, não deixaram nenhuma grande 

marca na paisagem urbana do Centro de Santos. No entanto, percebeu-se que algumas das 

intervenções realizadas, apesar de pontuais, foram identificadas pelos entrevistados como 

ações que contribuíram para o processo de revitalização que resultou na criação do Alegra 

Centro. As menções às intervenções específicas por parte dos entrevistados foram 

esquematizadas no quadro abaixo: 

Quadro 3 – Intervenções das gestões do Partido dos Trabalhadores 

Gestão Intervenção Entrevistados 

Telma de 

Souza 

Desapropriação da Casa da Frontaria 

Azulejada 
L. D. Guimarães 

Criação da Fundação Arquivo e Memória de 

Santos 
L. D. Guimarães 

Criação do Condepasa J. Alves 

Oswaldo 

Justo 
Projeto Cores da Cidade 

L. D. Guimarães; J. P. 

Papa 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.1.8.1 Telma de Souza 

Carvalho (1999) explica que a política de planejamento urbano da gestão de Telma de 

Souza (1989-1992), ao invés de ter foco exclusivo em ações e propostas específicas, teve 

ênfase na oposição ao tipo de planejamento que até então estava em uso no Brasil - ou seja, 

era mais um plano sobre o que não fazer. De acordo com a autora, o plano criado visava: 

"contrariar a lógica segregacionista da cidade que produz tecidos urbanos 

física e socialmente diferenciados, o caráter concentracionista das cidades 

brasileiras gerado pelo processo histórico e contínuo de apropriação privada 

dos investimentos públicos e a tendência predatória do processo de ocupação 

urbana do território brasileiro" (CARVALHO, 1999, p. 64). 

Para Santos, A. (2008), a gestão acabou sendo pautada por uma série de confrontos 

ligados à produção imobiliária, que iam de frente com a visão do Executivo sobre os 

instrumentos urbanísticos municipais. O posicionamento inflexível da prefeitura resultou em 

impasse nas negociações a respeito dessas questões, o que comprometeu o planejamento 

urbano. Ao fim da gestão, em 1992, política municipal de planejamento urbano não tinha uma 

estrutura articulada de propostas que formassem um plano diretor. 

No entanto, Carvalho (1999) destaca da configuração do plano sua proposta de 

realização como processo de gestão democrática da cidade, acolhendo a participação dos mais 

variados setores sociais atingidos pelas questões urbanas. O objetivo era fazer interagir os 

interesses de diferentes agentes com uma estrutura descentralizada e flexível. Buscava-se um 

zoneamento que permitisse e incentivasse a convivência entre diversas atividades urbanas, 

restringindo apenas aquelas consideradas como incompatíveis, como indústrias de alta 

periculosidade. 

O objetivo de aumentar a participação social na política de planejamento urbano 

representou um duplo desafio: em primeiro lugar, havia a dificuldade de mobilizar uma 

população cuja realidade consistia na ausência de grupos populares organizados. Em segundo 

lugar estava o Conselho Consultivo do Plano Diretor, com grande representação dos 
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interesses produtores da cidade, em conflito direto com a vontade de ampliar a participação 

popular (CARVALHO, 1999). 

Apesar das dificuldades enfrentadas com o plano, a gestão teve sucesso em conseguir a 

aprovação de novos instrumentos legais: as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são 

compostas por áreas ocupadas por habitações precárias, irregulares ou clandestinas, mais 

áreas desocupadas nas quais seriam construídas habitações sociais; por sua vez, a Subzona de 

Interesse Histórico e Cultural na Zona Comercial Central, continha em sua área de 

abrangência grande parte das construções históricas de interesse arquitetônico e cultural do 

Centro. A partir da criação dessa subzona foram elaborados inventários de todos os imóveis 

pertencentes a essa área, o que posteriormente viria a resultar na atribuição de níveis de 

proteção. (CARVALHO, 1999; SANTOS, A., 2008) 

Em relação ao patrimônio cultural, o ex-Secretário de Turismo Luíz Dias Guimarães 

mencionou em entrevista que Telma de Souza teve iniciativas que apesar de pontuais e 

desvinculadas de um plano integrado de revitalização, foram importantes para o 

desenvolvimento cultural do Centro. Como exemplo, foi citada a desapropriação da Casa da 

Frontaria Azulejada, que hoje funciona como espaço cultural. Santos, A. (2008) também 

menciona intervenções no Teatro Coliseu, Outeiro de Santa Catarina e Casa do Trem Bélico, 

todos de grande importância para a história e cultura santista. 

Outro marco do período foi a criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Santos (Condepasa), um órgão municipal com encargo de tratar de questões relativas ao 

tombamento e preservação de bens culturais e naturais. Em entrevista, Jaqueline Alves 

explicou que a criação de órgãos municipais no é uma novidade do final do século XX, 

fortemente influenciada em Santos por Reinaldo Martins, historiador. Em entrevista 

concedida ao The Talk (2013), Martins explica que em sua atuação como secretário de cultura, 

durante os quatro anos da gestão de Telma de Souza, sua prioridade foi priorizar uma política 

cultural que incluísse diversas manifestações e que não fosse excludente, de forma que a 

cultura fosse aproximada da população. 
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O Condepasa foi formado inicialmente por conselho deliberativo com membros de seis 

secretarias municipais e representantes de órgãos de interesse e atividade na área cultural. 

Dentre as competências referidas na Lei nº 753 estão a definição da política municipal de 

defesa e proteção do patrimônio, análise e definição do tombamento de bens e imóveis, 

promoção de estratégias para preservação e uso dos bens tombados, entre outros (SANTOS, 

1991; SANTOS, A., 2008). 

No geral, a política de planejamento urbano da gestão de Telma de Souza foi 

caracterizada por ações pontuais e dificuldades que preveniram a realização de seus dois 

objetivos centrais: a participação de novos segmentos sociais e o rompimento com modelos 

anteriores de planejamento urbano. 

 

5.1.8.2 David Capistrano Filho 

Apesar da continuidade partidária da administração de David Capistrano Filho (1993-

1996), Santos, A. (2008) considera que a participação de demais partidos no governo facilitou 

a melhoria nas relações com comerciantes e empresários da área central, além do setor 

imobiliário da construção civil - fatores chave para que a gestão concluísse uma proposta de 

política de planejamento urbano, ao contrário do governo anterior. 

Um ponto importante da gestão de David Capistrano Filho foi a lei de criação da 

Fundação Arquivo e Memória de Santos (Fams), em 1995. Três anos antes, ainda durante a 

gestão de Telma de Souza, criado em 1992 o Centro de Memória de Santos, vinculado à 

Secretaria Municipal de Cultura. Nos anos seguintes, a seção foi mudando de secretaria e 

nome, até que seu sucesso na organização dos arquivos municipais resultou em sua 

transformação na Fams. Hoje, é uma instituição que além de prestar apoio ao município no 

que concerne o gerenciamento de arquivos públicos e a salvaguarda da memória santista, 

também realiza atividades abertas ao público com temas relacionados à arquivologia, gestão 

documental e patrimônio, como parte de suas ações para o resgate da história de Santos 

(FAMS, 2004). 
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O período trouxe também maior atenção à imagem urbana, o que resultou na criação do 

Grupo Executivo e o Escritório Técnico da Subzona de Interesse Histórico-Cultural. O grupo 

executivo foi um órgão vinculado ao gabinete do prefeito, com coordenadoria específica para 

a região central. Enquanto o escritório técnico foi integrado por técnicos das áreas de 

arquitetura, urbanismo e patrimônio cultural, o grupo executivo contou com representantes 

das secretarias de Obras, Planejamento, Cultura, Indústria, Comércio e Turismo, do Conselho 

de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos e da Associação Centro Vivo, de forma a ampliar 

a participação de membros da sociedade civil no planejamento urbano (SANTOS, A., 2008). 

Mesmo com os avanços citados e com a conclusão de uma proposta de política de 

planejamento urbano, o projeto de lei do plano diretor permaneceu sem votação na Câmara 

por 13 meses, e foi retirado no primeiro ano da gestão seguinte (CARVALHO, 1999). 

Durante a gestão, a cidade aderiu ao programa Cores da Cidade, uma parceria com a 

fabricante de tintas Ypiranga. Já adotada pela prefeitura do Recife como parte do programa de 

intervenções para recuperação do Bairro do Recife, esperava-se que a iniciativa contribuísse 

para a revitalização do patrimônio histórico arquitetônico do centro ao devolver as cores 

originais dos imóveis (FERNANDES, 1995b; LACERDA, 2007). Assim como as ações 

pontuais da gestão anterior, a aderência ao Cores da Cidade demonstrou certo nível de 

preocupação com a paisagem urbana do Centro histórico, mas não foi parte de um 

planejamento estratégico capaz de dar início a uma transformação na região. 

 

5.1.9 Gestão de Beto Mansur (1997-2004) 

A eleição de Beto Mansur em 1996 marcou o encerramento das gestões municipais de 

esquerda até o momento atual. Além de ter voltado sua atenção para a realização de obras 

voltadas para o turismo e cultura, foi durante os dois mandatos de Mansur que foram criados o 

Plano Diretor de 1998, que instituiu ferramentas que possibilitaram as intervenções no Centro 

durante a década seguinte, e o programa Alegra Centro. 
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Os estudos para o Plano Diretor, aprovado em 1998, começaram no início do ano 

anterior, logo no início da gestão de Mansur (SANTOS, A., 2008). Em entrevista, João Paulo 

Papa afirmou que durante os dezoito meses passados no estudo da atualização do plano, o 

patrimônio histórico e cultural santista recebeu atenção específica, o que resultou na criação 

das Áreas de Proteção Cultural (APC). 

As APCs são apresentadas na lei como áreas "com acervo de bens imóveis que se 

pretendem proteger, ampliando os incentivos à recuperação e preservação do conjunto 

existente". A lei também especifica que dentro delas, nenhuma obra de construção, demolição 

ou reforma pode ser realizada sem aprovação do Condepasa (SANTOS, 2001). 

Mapa 4 – Áreas de proteção cultural 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano (2018). 

Em entrevista concedida a Bittencourt (2010), o ex-secretário de planejamento, Bechara 

Abdallah, afirma que a criação das Áreas de Proteção Cultural e os Níveis de Proteção (NPs) 

dos imóveis presentes na área central foram o ponto inicial para a revitalização dos anos 2000. 

A opinião é partilhada por Papa, que afirma que os alicerces de um novo olhar para o centro, 
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que eventualmente resultaram no programa Alegra Centro, começaram na revisão do Plano 

Diretor, em 1998. 

A própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) considera que o modelo de 

ocupação e uso do solo proposto em 1998 foi fator importante para a mudança da paisagem 

urbana, uma vez que consolidou o processo de verticalização da cidade (SEDURB, 2018). 

As discussões para uma nova atualização começaram em 2005, sete anos depois da 

aprovação do plano anterior. Tavares (2005) explica que no momento, havia uma certa 

insatisfação com os resultados práticos, então o objetivo central seria fazer uma legislação que 

efetivamente saísse do papel. 

Apesar disso, esta fase da história do urbanismo de Santos significou um novo capítulo 

para a proteção dos imóveis de interesse histórico e cultural da cidade - finalmente o 

tombamento não era mais o único instrumento de defesa para tais edifícios. Apesar de sua 

eficácia, é inegável que as longas demoras nos processos de pedido de tombamento são um 

dificultador para a salvaguarda. De acordo com a lei de criação do Alegra Centro, os imóveis 

classificados com NP 1 devem ser preservados integralmente, em todos os seus elementos 

construtivos e decorativos, interna e externamente
12

. A diferença para o tombamento 

municipal, do Condepasa, é a ausência da proteção e controle da área de entorno de 300 

metros (SANTOS, 1991; SANTOS, 2008). 

Passada a aprovação do Plano Diretor, a prefeitura continuou investindo na realização 

de ações e obras de cunho turístico e cultural, como o evento semanal Música na XV, e a 

criação do programa de revitalização – ambos serão retomados no próximo capítulo. Ainda 

assim, as atenções da prefeitura quanto à necessidade inovação nos bens de visitação turística 

da cidade não estiveram voltadas apenas para o Centro. Em 2003, houve a inauguração de 

                                                 

12
  Considerando que o tombamento municipal e a classificação de NP 1 tem efeitos semelhantes na conservação 

do imóvel, quando houverem menções ao “patrimônio santista” nesta dissertação, estão inclusos os imóveis 

devitamente tombados pelo Condepasa e também os imóveis com NP 1. 
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parte da ciclovia da orla
13

 e o início da construção do Deck do Pescador, que mais tarde foi 

regulamentado como espaço de lazer
14

. No ano seguinte, o Aquário de Santos, equipamento 

de maior visitação da cidade, foi ampliado
15

. 

Tanto Carlos Pinto, Secretário de Cultura entre 2001 e 2012, quanto Luiz Dias 

Guimarães, Secretário de Turismo entre 1998 e 2001, acreditam que Mansur foi um prefeito 

que demonstrou preocupação com as áreas da cultura e do turismo, e se referem ao seu 

trabalho de maneira extremamente positiva. Nota-se que ambos foram defensores da 

revitalização do Centro, um dos fatores pelos quais se mostram satisfeitos com a gestão. 

Guimarães chegou a afirmar que foi convidado em 1997 por Mansur para assumir a 

Secretaria Municipal de Turismo (Setur) por afinidade do prefeito com os ideais da ACV, que 

no momento reinvidicava ativamente por intervenções no Centro.  

 Ainda que grande parte das narrativas estudadas tenha apontado João Paulo Papa, 

então Secretário de Planejamento, como figura central da criação do Alegra Centro, não se 

pode desconsiderar que tanto a implementação do programa quanto a instalação da linha 

turística do bonde, hoje um símbolo da cidade, foram iniciadas durante a gestão de Mansur.  

 

5.1.10 O esvaziamento do Centro 

                                                 

13
  CICLOVIA da orla é inaugurada com grande festa. Prefeitura de Santos, Notícias, 29 dez. 2003. Disponível 

em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ciclovia-da-orla-e-inaugurada-com-grande-festa>. Acesso 13 

jan. 2022. 

14
  DECK do pescador é inaugurado com grande público. Prefeitura de Santos, Notícias, 12 mai. 2003. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/deck-do-pescador-e-inaugurado-com-grande-

publico>. Acesso 22 fev. 2022. 

15
  OBRAS de ampliação do Áquario entram em fase de alvenaria. Deiário Oficial de Santos, 6 ago. 2004. 

Disponível em: <https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/2004-08-06/3>. Acesso 25 fev. 

2022. 
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Ao estudar a história de Santos quanto território urbano, foi possível identificar vários 

momentos e motivos que levaram ao esvaziamento do Centro, tanto por uma parte de seus 

habitantes quanto pelos equipamentos de lazer e comércio que lá estavam instalados. 

Considerando que o desejo de reverter a situação de abandono do Centro é a razão central 

pela qual o programa Alegra Centro foi criado, cabe examinar os fatos com maior atenção.  

Segundo os dados apresentados por Barros e Carriço (2019), é possível ver que a 

população da região central foi se reduzindo mais expressivamente a partir da década de 1960, 

enquanto o número de habitantes de todas as outras regiões continuou aumentando: 

Tabela 2 – Evolução da população na área insular de Santos 

 
1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Centro 44.401 44.130 31.942 18.566 10.552 6.982 4.307
16

 

Leste 134.700 177.888 242.924 309.731 308.732 293.088 295.788 

Noroeste 4.194 18.095 37.867 60.588 66.985 81.589 83.095 

Morros 11.673 19.185 27.172 28.822 29.333 34.088 33.043 

Total 194.968 259.298 339.905 417.707 415.602 415.747 416.233 

Fonte: Barros e Carriço (2019). 

Desde sua fundação, Santos teve muitos problemas com questões sanitárias. Apesar do 

boom de infraestrutura, impulsionado pela inauguração da ferrovia até Jundiaí na segunda 

metade do século XIX, a população continuou sofrendo com epidemias letais. Santos, A. 

(2008) mostra que no final do século, o Código de Posturas Santista de 1897 promoveu 

transformações necessárias nesse quesito, mas que também expulsou moradores de cortiços 

de forma autoritária e violenta. Essa população se deslocou para áreas próximas, como os 

morros Jabaquara e Monte Serrat, mas não tornou a residir no Centro. 

                                                 

16
  Não foram considerados na tabela os habitantes de cortiços do Centro, cujas estimativas são de 

aproximadamente 14 mil habitantes em por volta de 300 cortiços. 
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Malavski (2011) adiciona que nesse mesmo período, as famílias mais abastadas 

abandonaram a região em função dos surtos de febre amarela. Ao mesmo tempo, a constante 

chegada de imigrantes causou salto populacional e demanda por habitação, que foi resolvida 

pelas transformações dos casarões das famílias mais abastadas em novos cortiços. 

Já na década de 1920 a quantidade de habitações no Centro tinha sido reduzida. Durante 

o dia as ruas permaneciam cheias, mas era nítido que todas essas pessoas partiam para os 

bairros residenciais no final da tarde. A quebra da bolsa de Nova Iorque, junto com a crise 

mundial na década de 1930 e o consequente enfraquecimento dos negócios relacionados ao 

café abalou gravemente a economia da cidade. No final da década de 1940, o Centro se 

estabeleceu como centro de consumo massificado, e a maioria dos habitantes moravam em 

cortiços (SANTOS, A., 2008). 

Em 1947, a inauguração da Rodovia Anchieta consolidou o turismo de veraneio na 

baixada. O historiador Reinaldo Martins afirma no documentário Cidade do Mar (2021) que a 

expansão da orla, com seus grandes prédios residenciais, está em direta relação com o 

declínio das estruturas do Centro. Essa opinião é compartilhada por Comitre (2013), que 

acrescenta que os investimentos públicos e privados acabavam sendo feitos próximos à praia 

para atender a leva de visitantes vindos da região metropolitana de São Paulo. 

Concomitantemente, os pontos de entretenimento da burguesia cafeeira, que estavam 

em seu auge até a década de 1920, foram gradativamente abandonados e ocupados por outras 

classes. O Teatro Guarany e o Teatro Coliseu, que costumavam funcionar como cassinos e 

casas de shows artísticos, passaram a ser pontos de prostituição
17

. 

O porto, como figura quase que central da cidade, se configura elemento de grande 

impacto nas mudanças urbanas. Malavski (2011) reconhece que por ser uma consolidação do 

comércio cafeeiro até a década de 1950, seu crescimento foi acompanhado do aumento do 

                                                 

17
THEATRO Coliseu. Roteiros da Baixada Santista, s.d. Disponível em: 

<http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/theatro-coliseu>. Acesso 11 mai. 2020. 
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número de caminhões circulando e do fluxo de mercadorias, juntamente de novas 

infraestruturas viárias pesadas de acesso ao porto. As áreas ao redor foram tomadas por 

tráfego pesado e instalações portuárias, o que também ajudou na expulsão de algumas 

atividades de lazer da região. 

Em 1968, o Plano Diretor Físico do Município proibiu a construção de novas habitações 

no Centro, por entender que este deveria se manter como uma zona comercial. Nada de 

efetivo foi feito para resolver o problema dos cortiços, e os casarões abandonados 

continuaram sendo ocupados de forma irregular (TAVARES, 2005; MALAVSKI, 2011). 

Silvares (1980) escreve em reportagem para A Tribuna que a evasão das famílias de alta 

renda do Centro teria acontecido até o final da década de 1970: 

"À medida em que as famílias da classe média - na maioria, comerciantes - 

abandonam os bairros invadidos pelas oficinas e pelas empresas que prestam 

serviço ao porto, começaram a surgir novos prédios, para abrigá-las. Outras 

famílias, de menor renda, procuram bairros como o Marapé e José Menino. 

Outras, mais carentes, são empurradas para a encosta dos morros." 

(SILVARES, 1980, n. p.) 

A última razão para o contínuo esvaziamento do Centro durante o século XX foi o 

encerramento das atividades da Bolsa do Café, em 1986, que contribuiu para a perda da 

importância econômica do centro histórico. Na década de 1990, um grupo de empresários 

mostrou indignação e ânsia por mudanças na região, promovendo ações pontuais que 

eventualmente resultariam no Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região 

Central Histórica de Santos. Essa relação será abordada novamente na seção 6.1.1. 

No entanto, esses esforços não foram o suficiente para parar o processo, quanto mais 

reverte-lo. Barros e Carriço (2019) fizeram comparações entre o uso do solo da região central 

de Santos utilizando dados de 1986 e de 2015 - os resultados mostram que número de 

residências caiu em torno de 36%, enquanto o de cortiços aumentou em 258%. Mostram 

também que o uso comercial varejista diminuiu em 26,5%, e o atacadista em 35%, apontando 
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uma "generalizada perda de dinamismo econômico na área, sobretudo nos bairros Paquetá e 

Vila Nova" (BARROS & CARRIÇO, 2019, p. 9).  

Fotografia 1 – Rua do Comércio em 2019

Fonte: Google Street View
18

 

A Rua do Comércio, retratada na Fotografia 1, é o último trecho percorrido no caminho 

da Linha Turística do Bonde, e o principal acesso para o Museu Pelé e a Estação do Valongo 

vindo do Centro. Em seu início na Praça Rui Barbosa, estão localizados alguns restaurantes e 

serviços, como cartório e casa de câmbio. No entanto, da metade da rua até seu fim, em frente 

à Igreja Santuário Santo Antônio do Valongo, a impressão que se passa durante o dia é a de 

que todos imóveis estão fechados ou abandonados, apesar da existência de estacionamentos, 

serviços portuários e algumas casas noturnas.  

Como em todas as cidades, muitas são as forças que influenciam as mudanças do espaço 

urbano. No caso de Santos, as forças e mudanças estiveram sempre agravando os mesmos 

elementos da cidade: aumento do número de cortiços, diminuição da quantidade de 

estabelecimentos comerciais, abandono e falta de obras de conservação em construções 

                                                 

18
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9324289,-46.3320688,3a,75y,301.53h,89. 

59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sndY5x6uum1JwDtdZKzgoqQ!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso em 13 dez. 2021. 
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históricas. Como apontado por Andrade (1989) e Malavski (2011), não foram medidos 

esforços para a construção e modernização de infraestrutura, especialmente nos quesitos 

sanitários, viários e de apoio ao porto. Apesar disso, quando os esforços foram direcionados 

com objetivo de reverter a saída de comércios e degradação de estruturas, nunca se alcançou 

nenhum resultado concreto. Por vezes, essas mesmas tentativas impuseram medidas que mais 

prejudicaram do que favoreceram, como a proibição de residências pelo plano diretor de 1968. 

No entanto, cabe ressaltar que o Centro nunca foi abandonado de forma literal, apesar 

de este ser o discurso das elites. O que aconteceu, de fato, foi uma perda de importância do 

local como moradia das elites econômicas ao longo das décadas. Como coloca Malavski 

(2011), a saída dessas pessoas teve como repercussão a evasão de equipamentos de lazer e 

comércio sofisticado, e sua consequente substituição por moradias irregulares da classe 

trabalhadora. Os estabelecimentos comerciais se adaptaram ou foram substituídos para 

atender este público.  

 

5.2 O Centro no século XXI 

Seguida a reconstituição histórica e a verificação dos motivos pelos quais o Centro de 

Santos foi por algumas décadas considerado como local abandonado, faz-se necessário 

examinar as características e dinâmica atual da região. Para isso, foram utilizados: 

1. dados numéricos de comparação da ocupação do Centro entre 1985 e 2014, recolhidos 

por Barros e Carriço (2019); 

2. observações de campo da autora, realizadas antes da adoção de medidas de 

distanciamento social em 2019, e após a flexibilização das mesmas, em dezembro de 

2021; 

3. a ferramenta street view, do Google Maps, que disponibiliza imagens panorâmicas em 

360º de grande parte das vias públicas do Centro de Santos. 
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Percebe-se que seja em documentos e relatórios emitidos pela prefeitura, notícias, ou 

nas entrevistas realizadas pela autora, quando se faz alguma menção ao Centro, esta quase 

sempre refere-se à APC 1, que se estende desde o Valongo até o Paquetá. É uma região que 

desde a metade da década de 2000 concentra funções da administração municipal, 

equipamentos culturais e comércio popular. 

A região com maior concentração do comércio no Centro está localizada entre a Praça 

dos Andradas e a rua Braz Cubas, abrangendo aproximadamente dez quarteirões. A grande 

maioria das lojas está voltada para o consumo popular, e estão intercaladas por bares e 

restaurantes que tem como público alvo aqueles que trabalham na região. A Fotografia 2 

retrata o trecho da rua João Pessoa que está inserido nessa região de maior concentração de 

comércio popular 

Mapa 5 – Região com maior concentração de comércio no Centro 

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 
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Fotografia 2 – Rua João Pessoa em 2021

 

Fonte: Google Street View
19

. 

A partir do momento em que as atenções da Prefeitura se voltaram para a revitalização 

do núcleo antigo, as sedes de vários órgãos municipais foram transferidas para o Centro, 

como forma de iniciar a reocupação da região. Conforme o mapa abaixo, além da Prefeitura, 

marcada em laranja, doze secretarias, marcadas em azul, estão sediadas dentro da área de 

abrangência do programa: 

                                                 

19
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9345365,-46.3289734,3a,75y,280.67h,91.68 

t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4xZDZwNTVwspdY_P_Q0nSQ!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso em 13 dez. 2021. 
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Mapa 6 – Localização das secretarias e prefeitura dentro da área de abrangência 

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 

Este núcleo comercial tem grande movimentação de pessoas durante os dias de semana, 

do amanhecer até o anoitecer, e aos sábados pela manhã. Aos domingos, há poucos visitantes. 

A movimentação também se distribui até a Praça Barão do Rio Branco, em frente ao Pantheon 

dos Andradas, mas diminui consideravelmente em direção ao Paquetá, ao lado direito do 

mapa. 

A região do Paquetá e da APC2 é onde estão localizados a grande parte dos cortiços. O 

mapa de Barros e Carriço (2019), realizado com dados de 2014, mostra que as unidades 
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habitacionais existentes na área de abrangência do programa, marcadas em amarelo, estão 

localizadas no bairro Vila Matias, distantes do núcleo antigo e das APCs: 

Mapa 7 – Uso do solo na área de abrangência em 2014

Fonte: Barros e Carriço (2019). 

Por fim, tratando-se dos bens patrimoniais existentes dentro da área de abrangência do 

Alegra Centro, existem vinte e cinco imóveis tombados pelo município e doze classificados 
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com NP 1. Destes, dezessete são recomendados pelo portal
20

 da Secretaria de 

Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo
21

 como locais de visitação turística.  

Mapa 8 – Bens tombados e classificados como Nível de Proteção 1 na região central 

 

 

 

 

 

                                                 

20
  Disponível em: <https://turismosantos.com.br/>.  

21
  A partir da troca de gestão em janeiro de 2021, a Secretaria de Turismo (Setur) passou a se chamar Secretaria 

de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Sectur). 



   

 

127 

 

Legenda

 Bens classificados como Nível de 

Proteção 1 

 Bens tombados dentro das Áreas de 

Proteção Cultural 

   Bens tombados dentro da área  de 

abrangência do Alegra Centro, mas 

fora das Áreas de Proteção Cultural 

 Área de abrangência do Alegra 

Centro a partir de 2008 

 Limite das Áreas de Proteção 

Cultural 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

O mapa acima mostra a disposição dos bens protegidos que estão localizados dentro da 

área de abrangência do programa Alegra Centro. Nele, é possível perceber que a grande 

maioria de bens está localizada na APC1, enquanto o único bem cultural presente dentro da 

APC2 é o Cemitério do Paquetá. 

Os bens tombados localizados dentro da área de abrangência do programa, marcados no 

mapa acima em verde e roxo, estão dispostos no Quadro 4. A lista contendo o patrimônio 

tombado localizado fora da área de abrangência pode ser encontrada no Apêndice II. 
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Quadro 4 – Bens tombados localizados dentro da área de abrangência do Alegra Centro 

(continua) 

Nome do bem
22

 Nível de tombamento 

Visitação 

recomendada 

pela Sectur? 

Área de localização 

Antiga sede do Instituto 

Municipal do Comércio 
Municipal Não Área de abrangência 

Bolsa Oficial de Café em 

Santos 

Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim APC1 

Capela do Monte Serrat Municipal Sim Área de abrangência 

Casa da Frontaria Azulejada 
Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim APC1 

Casa de Câmara e Cadeia 
Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim APC1 

Casa do Trem 
Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim APC1 

Casarão do Valongo Estadual e Municipal Sim APC1 

Catedral de Santos Municipal Sim APC1 

Cemitério do Paquetá
23

 Municipal Não APC2 

Edificação situada à Avenida 

Conselheiro Nébias n.º 188 
Municipal Não Área de abrangência 

Edifício do Antigo Banco do 

Comércio e Indústria de São 

Paulo 

Municipal Não APC1 

Escola Estadual de Primeiro 

Grau Dr. Cesário Bastos 
Estadual e Municipal Não Área de abrangência 

Hospedaria dos Imigrantes Municipal Não Área de abrangência 

Igreja da Ordem Primeira do 

Carmo 
Municipal Sim APC1 

                                                 

22
 A nomenclatura oficial utilizada no documento foi reduzida para melhor acomodação das informações no 

quadro. 

23
  O tombamento compreende o portal, traçado de circulação interna, a Capela do Santo Cristo e parte dos 

túmulos. A lista completa pode ser averiguada em Condepasa (2009). 
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Quadro 5 – Bens tombados localizados dentro da área de abrangência do Alegra Centro 

(conclusão) 

Igreja da Ordem Terceira de 

Nossa Senhora do Carmo 

Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim APC1 

Igreja de Santo Antônio do 

Valongo 

Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim APC1 

Igreja e Mosteiro de São 

Bento, inclusive as imagens e 

alfaias 

Federal, Estadual e 

Municipal 
Sim Área de abrangência 

Imóvel onde está localizado o 

Centro Cultural Português de 

Santos 

Municipal Sim APC1 

Imóvel situado à Avenida 

Conselheiro Nébias n.º 184 
Municipal Não Área de abrangência 

Imóvel situado à Rua da 

Constituição n.º 278 
Municipal Não Área de abrangência 

Monumento a Brás Cubas Municipal Não APC1 

Pantheon dos Andradas Municipal Sim APC1 

Ruínas do Antigo Teatro 

Guarany 
Municipal Sim APC1 

Sítio Remanescente do Outeiro 

de Santa Catarina 
Estadual e Municipal Não APC1 

Teatro Coliseu Estadual e Municipal Sim APC1 

Fonte: elaborado pela autora com dados disponibilizados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Santos (2019). 

 A partir do Plano Diretor de 1998, os imóveis localizados dentro da APC 1 receberam 

níveis de proteção variando de 1 à 4. De acordo com a regulamentação, imóveis classificados 

com NP 1 deveriam ser integralmente protegidos, interna e externamente, de forma que a 

única diferença entre um imóvel tombado pelo Condepasa e um imóvel classificado com NP 1 

seria a ausência de proteção e controle da área de entorno, de 300 metros (SANTOS, 2008). 

Os imóveis classificados com NP 1 foram listados no quadro abaixo, de acordo com a lista 

disposta no Decreto nº5436/09. Foram eliminados do quadro os bens com NP 1 que foram 

tombados após a publicação do decreto, uma vez que já foram apontados no quadro anterior. 
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Quadro 6 – Bens classificados com Nível de Proteção 1 

Nome do bem 

Visitação 

recomendada 

pela Sectur? 

Imóvel ocupado pela Fundação Arquivo e Memória de Santos Não 

Imóvel ocupado pela WTC Assessoria Internacional Não 

Igreja Nossa Senhora do Rosário Sim 

Palácio José Bonifácio Sim 

Alfândega de Santos Sim 

Imóvel situado à Rua General Câmara, 251 Não 

Palácio Saturnino de Brito Não 

Escola Estadual Barnabé Não 

Edifício da Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio Não 

Edifício situado à Rua General Câmara, 151 Não 

Edifício situado à Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, 1 Não 

Ruínas da antiga Santa Casa Não 

Fonte: elaborado pela autora com dados dispostos no Decreto nº5436/09 (SANTOS, 2009). 

Jaqueline Alves e Ney Caldatto, ambos arquitetos membros do Condepasa, afirmam 

que o processo de tombamento municipal encontra diversas dificuldades em Santos. Nas 

palavras de Caldatto, "falar então em tombamento no Condepasa é uma gritaria”, no sentido 

literal do termo. Alves contou também sobre o pedido de tombamento do Clube Atlético 

Santista, feito por ela há uma década, durante um período no qual muitos dos clubes de Santos 

estavam sendo demolidos pelo setor imobiliário para a construção de prédios. Após dez anos 

com o pedido parado, foi realizada a audiência pública obrigatória para continuação do 

processo, cuja gravação está disponível no YouTube
24

. No vídeo, é possível ver que em 

                                                 

24
  CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. Audiência Pública: Desenvolvimento urbano "Tombamento Clube 

Atlético Santista". YouTube, 20 out. 2021. Disponível em: 
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muitos momentos o debate se eleva em tom e em termos utilizados, o que, segundo os 

arquitetos entrevistados, é corriqueiro nas discussões que circundam o patrimônio em Santos. 

 O alto valor do solo santista foi fator apontado diversas vezes por Ney Caldatto 

durante as duas entrevistas realizadas. A partir de dados colhidos pela imobiliária Lopes em 

2012, Comitre (2013) mostra que na época, Santos havia o segundo metro quadrado mais caro 

do país, com valor médio de aproximadamente sete mil reais.  

Há de se considerar dois pontos para compreensão do fenômeno: conforme apontado 

por Martinez (2019), aproximadamente 70% da área total de Santos é classificada como Área 

de Proteção Ambiental, o que corresponde a área continental do município quase por 

completo; além disso, a ocupação da cidade está quase que completamente na área insular, 

que por se tratar de uma ilha, não possui vetor de expansão urbana.  

De acordo com a narrativa dos entrevistados, Santos parece ser um exemplo clássico do 

desenvolvimento brasileiro das décadas de 1950 e 1960 conforme descrito por Correa (2016), 

ao menos no que diz respeito à visão que se tem sobre o uso do solo. A percepção da cidade 

como produtora de capital leva à noção de que a ocupação do solo urbano é um instrumento 

de valorização financeira, e a consequência disso é que a conservação de edifícios históricos 

vai diretamente contra os interesses do capital. Dessa forma, quanto mais edifícios tombados, 

menores são as oportunidades de substituir esses imóveis por construções verticalizadas, cuja 

venda por unidades costuma ser mais lucrativa. 

 

5.2.1 Santos como destino turístico 

De acordo com Cabianca e Souza (2017), a atividade turística na Região Metropolitana 

da Baixada Santista (RMBS) pode ser observada desde o final do século XIX. Já na década de 

                                                                                                                                                         

<https://www.youtube.com/watch?v=tMZQygRbj84&ab_channel=CâmaraMunicipaldeSantos>. Acesso 2 

dez. 2021. 
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1890, era comum encontrar nas orlas do Guarujá carros de banho - estruturas parecidas com 

carruagens, que serviam para proteger o banhista da exposição ao sol. Apesar disso, assim 

como Comitre (2013), as autoras afirmam que a cultura de veraneio
25

 veio a se consolidar 

cerca de cinquenta anos mais tarde. 

Segundo as autoras, o fortalecimento da movimentação entre planalto e litoral ocorreu 

após o mandato presidencial de Washington Luís, de 1926 até 1930. O foco da gestão no 

transporte rodoviário favoreceu o boom automobilístico das décadas de 1930 e 1940, que se 

somou ao crescimento da burguesia industrial de São Paulo:  

A popularização dos automóveis particulares, o aquecimento da produção 

nacional, a maior facilidade e rapidez dos deslocamentos, proporcionadas 

pela pavimentação das estradas, são fatores que colaboraram com o 

surgimento do movimento pendular, em escala metropolitana, entre o 

planalto e o litoral (CABIANCA & SOUZA, p. 7) 

Comitre (2013) afirma também que o fluxo turístico foi potencializado pela inauguração 

da Rodovia Anchieta em 1947, e pelo término das obras da Rodovia dos Imigrantes em 1976. 

Posteriormente denominadas de Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), as vias fazem a ligação 

entre a cidade de São Paulo e a Baixada Santista, o que gerou maior velocidade e facilidade 

no transporte de mercadorias entre porto e capital. 

Também na década de 1970, Santos ganhou o título de estância turística pela Secretaria 

de Turismo do Estado de São Paulo (SETUR-SP). Para conseguir a classificação de estância, 

o município deveria, obrigatoriamente, dispor de infraestrutura e serviços voltados para a 

atividade turística, como hospedagem, alimentação e receptivos turísticos que atendessem 

                                                 

25
  Descrita pelas autoras como fenômeno no qual as pessoas optam por passar o verão fora de sua residência 

habitual. 
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adequadamente a população flutuante
26

, o que indica que já nessa época o poder público tinha 

certo nível de preocupação com a atividade turística local (SETUR-SP, 2017). 

Uma das vantagens de fazer parte da classificação está na existência do Departamento 

de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), que dentre outras 

atribuições, transfere recursos financeiros para a implementação de programas e obras ligadas 

ao desenvolvimento turístico das estâncias
27

. Um número considerável das obras voltadas 

para a melhoria da paisagem urbana realizadas no Centro de Santos durante a revitalização foi 

feito com recursos provenientes do Dadetur, conforme será abordado no próximo capítulo. 

Em 2002 ocorreu a inauguração do primeiro trecho do Rodoanel Mário Covas, o qual 

Malavski (2011) chama atenção como uma obra de grande impacto para a articulação entre o 

planalto e a baixada. A diminuição no custo de transporte e circulação de bens e pessoas 

reduziu as barreiras entre as cidades, ao mesmo tempo em que reforçou a importância de 

Santos no desenvolvimento econômico da região sudeste. 

Apesar disso, cabe lembrar que segundo relatório elaborado pelo Instituto Pólis (2013), 

o impacto da população flutuante em Santos não é tão marcante quanto o que pode ser 

observado em outras cidades da RMBS. Os dados mostram que aproximadamente 11,33% dos 

domicílios particulares de Santos são de uso ocasional, enquanto outras cidades do litoral 

paulista chegam a ter até 60% de habitações de uso ocasional (SEDURB, 2018b).  

Conforme afirmado pelo demógrafo Luiz Antonio Farias em entrevista concedida à 

Sugimoto (2018), a concentração maior de domicílios de uso ocasional está nas quadras 

próxima a orla, nas quais quase 100% das unidades habitacionais pertencem a moradores de 

outras cidades. Farias aponta também para a taxa negativa de crescimento e domicílios nessas 

                                                 

26
  Entende-se por população flutuante aquela que não possui residência fixa no município. No caso das cidades 

da RMBS, trata-se, em sua maioria, dos participantes da cultura de veraneio, conforme explicada por 

Cabianca e Souza (2017). 

27
  O que é DADETUR. Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. 5 jul. 2016. Disponível em: 

<https://www.turismo.sp.gov.br/dadetur/o-que-e-dadetur>. Acesso 2 mai. 2021. 
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regiões a partir da década de 2000, o que no caso de Santos significa que construções pré-

existentes vêm sendo substituídas por prédios voltados para o consumo por parte do público 

de maior poder aquisitivo, com poucas (mas espaçosas) unidades domiciliares e mais áreas de 

lazer.  

Conforme visto na última seção, a expansão da orla tem relação direta com a facilidade 

de acesso dos habitantes da Região Metropolitana de São Paulo à RMBS a partir da década de 

1940. A crescente oferta imobiliária e hoteleira das quadras próximas à praia, bem como os 

investimentos na paisagem urbana e o atrativo natural da praia são fatores que colaboram para 

a concentração da atividade turística na região. 

A abertura do terminal turístico do porto no final da década de 1990 trouxe a 

possibilidade de receber turistas para além daqueles que estavam acostumados com a cultura 

de veraneio na RMBS. Em 1998, o Porto de Santos inaugurou o Terminal Marítimo de 

Passageiros Giusfredo Santini, que assim como a estrutura do porto em sua totalidade, é 

considerado como o maior da América Latina. Enquanto a primeira temporada registrou uma 

movimentação total de pouco menos de cem mil passageiros, apenas doze anos depois, na 

temporada de 2010/2011, foram registrados por volta de um milhão e cem mil passageiros, 

divididos igualmente entre embarque e desembarque
28

. 

Como forma de incentivar os passageiros que desembarcavam dos cruzeiros a 

circularem pela cidade, a Setur criou o programa Santos Todos a Bordo, uma iniciativa de 

ônibus de linhas turísticas implementada em 2006
29

. Com 4 linhas, a prioridade era dada para 

a orla, uma vez que o Centro já era atendido pelo bonde: 

                                                 

28
  Dados disponibilizados pelo site institucional do Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini. 

Concais SA. Disponível em: http://www.concais.com.br. Acesso 9 dez. 2021. 

29
  PROGRAMA santos todos a bordo! é aprovado por turistas norte-americanos. Prefeitura de Santos, Santos, 

13 mar. 2009. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/programa-santos-todos-a-bordo-e-

aprovado-por-turistas-norte-americanos> Acesso 3 out. 2021. 
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Mapa 9 – Percursos realizados pelo programa Santos Todos a Bordo

 

Fonte: Picado Turismo – Consultoria em viagens
30

 (2011). 

Em entrevista concedida ao veículo Tribuna Paraná
31

, o ex-prefeito João Paulo Papa 

afirmou que o "sonho" da prefeitura seria que os turistas chegassem na cidade alguns dias 

antes do embarque nos cruzeiros, e que o programa foi uma maneira de deixar uma visão 

positiva da cidade para os visitantes que não teriam tempo para conhecer Santos antes de 

partir. Apesar de passeios breves de ônibus não serem a solução exata para realização desse 

desejo, foram a maneira encontrada pela Setur de aproveitar o fluxo de visitantes com os 

recursos disponíveis. 

                                                 

30
  PICADO TURISMO. Santos Todos a Bordo. Picado Turismo - Consultoria em Viagens. Santos, 17 jun. 2011. 

Disponível em: <http://picadotur.blogspot.com/2011/06/santos-todos-bordo.html>. Acesso 13 nov. 2021. 

31
  SANTOS: da riqueza do café à rota de navios. Tribuna Paraná, Viagem e Turismo, 1 nov. 2006. Disponível 

em: <https://tribunapr.uol.com.br/arquivo/viagem-turismo/santos-da-riqueza-do-cafe-a-rota-de-navios/>. 

Acesso 13 nov. 2021. 
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Nota-se que no Mapa 9, disponibilizado pela iniciativa, são marcados quatro centros de 

informação turística. Esse tipo de infraestrutura é comumente instalado em proximidade à 

locais com grande fluxo de visitantes, e são extremamente importantes para garantir que 

informações sobre a cidade sejam de fácil acesso, de modo a garantir a melhor experiência 

possível no destino.  

Em consulta realizada em dezembro de 2021, o portal da Secretaria de 

Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo de Santos
32

 listou quatro Postos de 

Informação Turística (PIT), localizados no Aquário Municipal, Orquidário, Museu Pelé e 

Rodoviária; cinco postos de informações voluntários, localizados em bancas de jornal; e o 

Disk Tour, número de telefone disponível todos os dias. 

Os cinco postos voluntários listados pelo site estão localizados no bairro do Gonzaga, 

próximo a orla. Apesar disso, em visita de campo realizada pela autora em 2021, notou-se que 

existe um PIT localizado na Praça Visconde de Mauá, na região do Centro. De acordo com as 

imagens disponíveis no Google Street View, o que antes era uma banca de jornal se tornou um 

PIT entre fevereiro e junho de 2019. Considerando que o site funciona por si só como uma 

grande fonte de informações para aqueles que visitam Santos, a possibilidade de que os dados 

estejam desatualizados pode ter impactos negativos para a experiência dos visitantes. 

                                                 

32
  Antiga Setur. 
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Fotografia 3 – Ponto de Informação Turística da Praça Visconde de Mauá (2019)

 

Fonte: Google Street View
33 

Em relação à oferta hoteleira, o mesmo site indica a existência de apenas dois hotéis 

localizados dentro da área do Alegra Centro: o Monte Serrat Hotel e o Ibis Valongo, 

inaugurado em 2016. No total, são indicadas 20 opções de hospedagem na cidade. No mapa 

abaixo, os hotéis localizados dentro da área de abrangência do Alegra Centro estão marcados 

em roxo, enquanto os demais estão marcados em laranja. 

                                                 

33
  Disponível em: < https://www.google.com/maps/@-23.9332281,-46.3291933,3a,47.4y,193.04h,85.22t/data 

=!3m6!1e1!3m4!1s3O1MC-iY4kVlC_TRq4K4Hg!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso 12 out. 2021. 
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Mapa 10 – Meios de hospedagem listados pela prefeitura

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 

Como já esperado, a grande maioria dos meios de hospedagem indicados estão 

localizados próximos à orla. No entanto, é importante reforçar que as 20 opções 

recomendadas pela Sectur representam apenas uma pequena fração das opções de 

hospedagem disponíveis em Santos. Em pesquisa realizada em janeiro de 2022, ao buscar a 

cidade no Booking
34

, são mostradas 262 opções de acomodações que incluem apartamentos, 

hotéis e hostels. Dessas, a grande maioria está localizada em bairros da orla, enquanto 121 

possuem o marcador de localização à beira-mar. 

De acordo com dados fornecidos pela Sectur, dispostos na Tabela 3, a ocupação 

hoteleira da cidade tende a ficar entre os 50% e 60%. O percentual mais alto registrado 

                                                 

34
  Plataforma de reservas de acomodações para viagens voltada para o consumidor final. 
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ocorreu em 2008, quando a ocupação alcançou os 66,7%. De acordo com dados recolhidos 

por Santos, A. (2008), a ocupação de leitos nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 teve 

pequena oscilação em relação aos percentuais notados nos dois anos anteriores, o que indica 

que o aumento de visitantes no ano não ocorreu durante os primeiros meses da alta temporada. 

Em julho do mesmo ano, o Mendes Plaza Hotel, localizado próximo à orla, teve recorde de 

ocupação com 80% dos leitos reservados. Em entrevista concedida a Gatoeiro (2008), o então 

gerente geral, Clóvis Rodrigues, afirmou acreditar que o turismo de negócios foi um dos 

fatores de aumento na ocupação
35

. 

Tabela 3 – Ocupação hoteleira em Santos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

- 63,35% 56,77% 62,42% 61,38% 61,63% 60,70% 67% 

        2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

66,79% 60,55% 59,28% 62,81% 55,08% 63,33% 63,83% 56,73% 

        2016 2017 2018 2019 2020 

   
45,08% 50,58% 49,58% 49,92% 39,63% 

   

Fonte: elaborado pela autora com informações providas pela Secretaria de Turismo. 

A segunda taxa mais alta ocorreu em 2014, ano no qual a Copa do Mundo da Federação 

Internacional de Futebol (FIFA) ocorreu no Brasil. A partir da ocupação de leitos em nove 

                                                 

35
  Não existem análises e dados disponíveis para além das informações disponíveis no parágrafo, logo, não foi 

possível determinar exatamente os fatores que levaram o ano de 2008 a apresentar o recorde de ocupação. 
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hotéis, a Setur estima que entre 1 e 16 de junho de 2014, aproximadamente 23 mil turistas 

passaram pela cidade, dentre os quais 52% eram estrangeiros
36

.  

Dois pontos devem ser levados em consideração na tabela acima: primeiro, os números 

apontados representam a média anual, que une as taxas de ocupação em meses de baixa 

temporada aos de alta temporada. Em janeiro de 2009, por exemplo, a taxa de ocupação de 

leitos foi de 79%
37

; segundo, apesar dos dados disponibilizados cobrirem até o ano de 2020, o 

último ano a ser considerado nesta seção será o de 2019, uma vez que se entende que o início 

da pandemia de Covid-19 em março de 2020 afetou gravemente o setor hoteleiro. 

Segundo Martins (2014), apesar de não sediar nenhum jogo, Santos foi base de 

treinamento das seleções do México e da Costa Rica, o que ajudou a atrair turistas para a 

região. Apesar da movimentação registrada, o fluxo de turistas não foi o suficiente para 

superar as taxas registradas seis anos antes, período no qual não houve nenhum mega evento 

ocorrendo nas proximidades do município. Nota-se também que a taxa anual de ocupação de 

leitos não foi muito diferente da ocupação do ano anterior, o que revela que ao menos no setor 

hoteleiro, a Copa do Mundo da Fifa não gerou grandes impactos na cidade.  

Evidentemente, há de se considerar que essa porcentagem não inclui o aluguel 

temporário de apartamentos e imóveis segunda residência, característica do turismo em 

Santos. Além disso, também não se pode desprezar a possibilidade de que parte dos turistas 

hospedados em São Paulo tenham feito excursões de um dia à RMBS, o que também não 

apareceria nas contagens dos meios de hospedagem. 

                                                 

36
  MAIS de 10 mil turistas estrangeiros visitaram Santos durante a Copa. G1, Santos e região, 16 jul. 2014. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/mais-de-10-mil-turistas-estrangeiros-

visitaram-santos-durante-copa.html>. Acesso 13 out. 2021. 

37
  REDE hoteleira registra melhor movimento dos últimos dois anos. Prefeitura de Santos, Notícias, 16 fev. 

2009. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/rede-hoteleira-registra-melhor-movimento-

dos-ultimos-dois-anos>. Acesso 13 out. 2021. 
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Ainda assim, os dados disponibilizados pela Sectur a respeito da visitação nos principais 

equipamentos turísticos da cidade apresentam uma oscilação semelhante à taxa de ocupação 

nos hotéis, conforme apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 4 – Número de visitantes em equipamentos de lazer de Santos 

 

Linha 

Turística de 

Bondes 

Museu do 

Café 

Pantheon 

dos 

Andradas 

Museu 

Pelé 
Orquidário Áquario Pinacoteca 

2000 37.056 - - - 218.201 418.628 - 

2001 70.973 - 12.503 - 207.351 339.271 11.331 

2002 72.486 - 12.283 - 175.975 356.791 11.298 

2003 62.802 - 21.331 - 184.153 363.858 15.201 

2004 112.326 - 7.660 - 182.961 251.911 15.965 

2005 103.101 - - - 192.067 - 17.154 

2006 110.314 - 11.168 - 188.877 779.592 16.795 

2007 100.870 - 16.798 - 175.823 640.081 14.865 

2008 105.114 3.456 14.864 - 157.796 667.539 12.131 

2009 103.261 49.904 17.622 - 50.486 629.160 16.269 

2010 92.072 98.875 9.771 - - 606.835 17.342 

2011 87.152 201.045 6.925 - - 585.027 17.806 

2012 91.354 238.661 7.900 - 224.442 528.157 34.617 

2013 88.836 260.244 4.797 - 191.481 550.751 21.436 

2014 89.216 259.252 5.608 56.890 189.822 541.139 18.774 

2015 109.564 296.142 5.791 57.764 179.233 530.265 13.579 

2016 99.635 334.605 4.567 50.385 184.730 529.622 42.226 

2017 97.083 349.580 - 38.253 - - - 

2018 96.263 - - 45.524 120.291 - - 

2019 88.483 - - 42.008 220.000 - - 

2020 37.747 134.167 - 12.586 88.872 - 10.345 

Fonte: elaborado pela autora com informações providas pela Secretaria de Turismo. 
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Assim como visto na Tabela 4, o ano de 2014 não apresenta números muito diferentes 

do que foi registrado no ano anterior. No caso dos equipamentos localizados no núcleo antigo 

(Linha Turística de Bondes, Museu do Café, Pantheon dos Andradas e Museu Pelé), houve 

um pequeno aumento de visitantes no ano de 2015. A análise dos números de visitantes em 

equipamentos de lazer será retomada no capítulo 6, após discussão relativa ao programa 

Alegra Centro. 

Como visto, existem registros de atividade turística na RMBS desde o final do século 

XIX. A inauguração de novas vias de acesso à região ao longo do século XX intensificou o 

fluxo de visitantes entre a capital e baixada, especialmente no que é descrito por Cabianca e 

Souza (2017) como cultura de veraneio. 

Com o crescimento da atividade turística, faz-se necessário o estabelecimento de 

políticas públicas de turismo que desempenhem o papel de planejamento, promoção, controle 

e desenvolvimento de diretrizes, uma vez que é apenas com a administração adequata que o 

potencial turístico será convertido em ganhos econômicos para a cidade (CANDIOTTO & 

BONETTI, 2015). 

Dada a importância da adoção de medidas que se dediquem à organização e 

maximização dos resultados positivos da atividade turística, cabe listar de maneira breve as 

principais ações tomadas pelo poder público santista com fins de ordenação e estímulo a tal 

atividade. Destaca-se, contudo, que o objetivo dessa pesquisa não é fornecer uma análise 

crítica da política municipal de turismo, portanto, não serão abordados os impactos e 

resultados de tais ações. 

Em 1999, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) foi criado pela Lei Municipal 

nº 1.732 (SANTOS, 1999a). É composto por representantes do poder público e iniciativa 

privada, e de modo geral, se caracteriza como órgão consultivo e de assessoramento do Poder 

Executivo no que concerne questões relacionadas ao desenvolvimento turístico do Santos, 

como o Plano Diretor de Turismo (PDTur) e os eventos a serem realizados na cidade. Nota-se 

que a criação do Comtur se deu após o início da atuação da ACV e das primeiras obras de 

restauração do patrimônio histórico do Centro. 
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Em abril do mesmo ano, foi criada a Semana da Hospedagem, Gastronomia e Turismo 

pela Lei nº 1748/1999, a ser realizada na primeira quinzena do mês de setembro e destinada à 

realização de eventos que estivessem relacionados a essas atividades. Ainda na Lei Municipal 

nº 3.265/2016, que institui o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do 

Município de Santos, a semana aparece como um evento municipal, mas não foram 

encontrados dados relacionados à realização de eventos específicos, o que leva a acreditar que 

a ação nunca rendeu resultados práticos (SANTOS, 1999b; 2016). 

Passando para a década de 2000, durante a gestão Papa, foi criado o Programa de Apoio 

ao Turismo Receptivo por meio do Decreto nº 5202/2008, que consistiu em um conjunto de 

ações voltadas à recepção de visitantes (SANTOS, 2008b). O programa continha três 

iniciativas principais:  

a) a divulgação de informações relativas à cidade no embarque e desembarque dos 

passageiros de cruzeiros, ação que foi confirmada em entrevista com Cláudia 

Toledo;  

b) distribuição de materiais de divulgação da cidade aos passageiros das linhas de 

ônibus turísticas (Santos Todos a Bordo), ação também confirmada por notícia 

publicada no portal oficial da prefeitura em 2009;  

c) e realização de pesquisas de opinião, para orientação e planejamento das futuras 

políticas públicas para o setor. 

Por fim, foi identificada a realização do Plano Diretor de Turismo de Santos, aprovado 

em 2017, durante a gestão de Paulo Alexandre Barbosa. Ressalta-se que como estância 

turística, a cidade de Santos deve seguir algumas condições estabelecidas para poder manter o 

título e usufruir de seus benefícios, como o repasse de verbas do Dadetur, que como será visto 

adiante, financiou parte das obras da revitalização do Centro durante a década de 2000. A 

partir de 2015, a lei estadual de estabelecimento dos requisitos para a classificação de 

estâncias incluiu como requisito a condição de que todos os municípios inclusos na categoria 

deveriam ter um plano diretor de turismo, aprovado e revisado a cada três anos (SÃO PAULO, 
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2015). Por meio de notícia publicada pelo portal da prefeitura
38

, sabe-se que o PDTur de 

Santos começou a ser elaborado no ano de 2015, em conformidade com as mudanças 

impostas pelo estado de São Paulo.  

Para além das ações mencionadas nesta seção, Claudia Toledo explicou em entrevista 

que durante a segunda metade da década de 2000, a Setur se mobilizou para divulgar a cidade 

como destino turístico em municípios do interior do estado de São Paulo. Segundo ela, a 

estratégia rendeu resultados satisfatórios, mas não foi continuada por falta de orçamento.  

Percebe-se que a nível municipal, a cidade demonstra certo grau de atenção à 

necessidade de empreender ações com objetivo de atrair turistas e recepcionar visitantes, 

ainda que estejam apenas de passagem - o Programa de Apoio ao Turismo Receptivo, com a 

iniciativa Santos todos a bordo, por exemplo, foi a maneira encontrada de deixar uma marca 

positiva da cidade para os visitantes cujo tempo de permanência em Santos não passava de 

algumas horas.  

Apesar disso, os esforços observados acabam formando ações pontuais, que não 

necessariamente se integram em uma gestão estratégica de turismo para o município. Ainda 

que a criação de um plano voltado para o desenvolvimento da atividade turística em 2017 

possa servir como um incentivo para implementação de visão estratégica, não se pode deixar 

de notar que a elaboração do PDTur só ocorreu a partir do momento em que sua existência se 

tornou obrigatória para Santos continuasse sendo uma estância – e sendo passível de receber 

recursos do Dadetur. Ressalta-se que para que o turismo em Santos ultrapasse a cultura de 

veraneio e a região da orla, investimentos em grandes obras de revitalização e ações pontuais 

não são o suficiente. É necessário que a gestão do turismo esteja integrada com um 

planejamento detalhado, que inclua e integre todas as ações mencionadas nessa seção. 

                                                 

38
  Plano Diretor de Turismo é debatido em audiência pública na Câmara. Prefeitura de Santos, Notícias, 24 ago. 

2017. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/plano-diretor-de-turismo-e-debatido-em-

audiencia-publica-na-camara>. Acesso 4 fev. 2022. 
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6. A REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DE SANTOS 

 Desde a metade da década de 1990, o Centro de Santos veio passando por uma série de 

ações que tiveram como objetivo a melhoria da paisagem urbana e recuperação de imóveis 

históricos abandonados, como o prédio da Bolsa do Café, que hoje é considerado como um 

dos principais equipamentos de lazer da cidade. 

 Alguns anos mais tarde, foi formalizado o Programa de Revitalização e 

Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, denominado Alegra Centro, com a 

publicação da Lei Complementar nº470/03, disponibilizada no Anexo I. Com o passar dos 

anos, o que havia começado como uma iniciativa de melhoria da paisagem urbana por meio 

da revitalização de edifícios históricos passou a abranger também aspectos mais complexos da 

vida urbana, como provisão habitacional e reabilitação de cortiços.  

 

6.1 Antecedentes do Programa Alegra Centro 

 Como visto no capítulo anterior e ressaltado por Luiz Dias Guimarães e João Paulo 

Papa, desde a redemocratização da cidade na década de 1980, todas as gestões municipais 

tomaram decisões que contribuíram para a continuidade do patrimônio do núcleo antigo da 

cidade, em maior ou menor grau. Entretanto, foi apenas a partir da década de 2000 que a 

Prefeitura passou a coordenar suas ações no Centro de forma estratégica, de modo a não se 

configurarem mais como pontualidades. 

Não existe um único acontecimento que pode ser definido como o marco inicial do 

processo de revitalização que viria a resultar no programa Alegra Centro. Tanto os estudos 

realizados sobre a cidade quanto os atores envolvidos na revitalização costumam apontar duas 

intervenções “pioneiras”: a criação da ACV e a restauração do prédio da Bolsa do Café, 

iniciada em 1996; e a restauração do edifício sede da Construtora Phoenix, em 1997. 

Na fala dos entrevistados, as ações que antecederam e contribuíram para a criação do 

programa de revitalização foram mencionadas conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 5 – Elementos que antecederam a criação do programa Alegra Centro 

Código Quantidade Entrevistados 

Associação Centro Vivo 5 
P. Monteiro; J.P. Papa; L.D. Guimarães; M. 

Bonas; N. Caldatto 

Atuação de João Paulo Papa 4 C. Pinto; J. Alves; L.D. Guimarães; N. Caldatto 

Implementação da linha do 

bonde 
3 P. Monteiro; J.P. Papa; L.D. Guimarães; 

Bolsa do Café 3 P. Monteiro; M. Bonas; N. Caldatto 

Beto Mansur 2 J.P. Papa; L.D. Guimarães 

Prédio da Construtora 

Phoenix 
2 P. Monteiro; L.D. Guimarães 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

6.1.1 Associação Centro Vivo 

A segunda metade da década de 1990 foi um período no qual vários centros históricos 

de cidades brasileiras passaram por iniciativas de revitalização e recuperação, segundo Prado, 

Bittencourt e Cruz (2010). Isso influenciou debates a respeito do centro histórico de Santos, 

cujas discussões se centravam na conciliação de políticas públicas de requalificação do espaço 

urbano com movimentos da sociedade civil. Santos, A. (2008) explica que o Centro do final 

da década de 1980 e início de 1990 já contava com vários imóveis abandonados, alguns em 

perigo de desabamento e avançado estado de deterioração. Essa foi a razão para que 

empresários e donos de imóveis começassem a realizar reuniões com o objetivo de discutir os 

problemas da área. 

Grande parte das discussões da época pode ser atribuída a um grupo de empresários do 

centro. Em notícia publicada pela Folha de São Paulo, Fernandes (1995a) fala sobre a criação 

da ACV em junho de 1994. O objetivo central da associação, conforme o então presidente 

Eduardo Carvalhaes Filho, era o de preservar o conjunto arquitetônico do bairro, de forma que 

toda a região se revalorizasse também. Ao pressionar o poder público a agir em prol da área 
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central, todos os comerciantes e prestadores de serviço da região se beneficiariam junto 

(SANTOS, A., 2008). 

A atuação da ACV foi um assunto que apareceu de forma espontânea na fala dos 

entrevistados que foram questionados sobre os acontecimentos que levaram à criação do 

programa Alegra Centro. Os temas surgidos a partir da abordagem da ACV nas narrativas 

foram sintetizados na tabela abaixo: 

Tabela 6 – Associação Centro Vivo 

Código Quantidade Entrevistados 

Restauração da Bolsa do Café 3 
P. Monteiro; M. Bonas; N. 

Caldatto 

Empresários envolvidos com o 

patrimônio 
2 L.D. Guimarães; M. Bonas 

Articulação com Mário Covas 2 M. Bonas; N. Caldatto 

Prédio da Construtora Phoenix 2 P. Monteiro; L.D. Guimarães 

Atuação da sociedade civil 1 J.P. Papa 

Associação Viva o Centro (São Paulo) 1 N. Caldatto 

Fonte: elaborado pela autora. 

A história de criação da ACV é aprofundada pelo entrevistado e ex-participante Ney 

Caldatto, que explica que a criação da entidade foi inspirada pela Associação Viva o Centro, 

de São Paulo. Segundo Frugoli Junior (2001), a Associação Viva o Centro foi fundada em 

1991 com o intuito de articular a requalificação da região central de São Paulo, e é mantida 

por empresários e proprietários de imóveis localizados no local. De maneira semelhante, a 

ACV foi administrada principalmente por empresários do ramo do café que mantinham suas 

atividades no Centro de Santos. 

Em sua pesquisa, Bittencourt (2010) procura conectar as diferentes narrativas dadas por 

vários atores relacionados à revitalização do Centro Histórico. Ao conversar com empresários 

que mantém seus negócios na região, em especial com Eduardo Carvalhaes Junior, Omar 
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Laino e José Kauffman Neto, revela-se a formação de um grupo que para além de demonstrar 

preocupação com o núcleo antigo, também tinha interesse em marcar oposição ao grupo 

político em poder na cidade, que até então eram os prefeitos Telma de Souza e Davi 

Capistrano. 

Prado, Bittencourt e Cruz (2010) acreditam que o primeiro destaque desse movimento 

foram as conversas e intervenções realizadas no edifício da Bolsa Oficial do Café. Inaugurado 

em 1922, sua ascensão e declínio andam de mãos dadas com a importância do café enquanto 

produto brasileiro de exportação. Na década de 1990, apenas uma repartição da Secretaria 

Estadual da Fazenda de São Paulo funcionava em uma pequena parte do prédio. Conforme 

Ney Caldatto, a ACV criou uma proposta que incluía a restauração do edifício e a criação do 

Museu do Café, e a apresentou para Mário Covas, na época governador do estado de São 

Paulo. 

De acordo com o portal do Museu Do Café
39

, a Bolsa Oficial do Café cessou parte de 

suas atividades na década de 1960, mas a extinção oficial aconteceu apenas em 1986. A partir 

disso, o prédio passou para a Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, mas sem as ações 

necessárias de manutenção, foi se degradando até 1996, quando começaram os estudos de 

viabilidade incentivados pela ACV para criação do Museu do Café.  Hoje, o órgão 

responsável pela gestão é a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. 

Ao considerar as mobilizações da ACV como a referência inicial para o movimento de 

revitalização que veio a resultar no programa Alegra Centro, é necessário também ter em 

conta a influência de Mário Covas no processo, ainda que de forma indireta. Considerando 

que Covas veio de família santista ligada a exportação de café, Ney Caldatto afirma que as 

negociações entre os empresários e Covas foram facilitadas pela proximidade do governador 

com a cidade e sua familiaridade com “o pessoal do café”. A conexão dos empresários com a 

história pessoal de Mário Covas foi um grande facilitador, e é provável que as negociações 

                                                 

39
  Histórico. Museu do Café. Disponível em: <https://www.museudocafe.org.br/o-museu/historico/>. Acesso 28 

out. 2021. 
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não tivessem rendido resultados tão favoráveis caso o grupo fosse composto por outras 

pessoas. 

Outro momento no qual a proximidade do governador com a cidade foi fator 

determinante é destacada por Luiz Dias Guimarães, ex-Secretário de Turismo que também foi 

membro da ACV. Tanto o restauro da parte interna do Santuário Santo Antônio do Valongo, 

da Estação Ferroviária do Valongo, e a recuperação da Praça dos Andradas foram fruto de 

negociações realizadas após visitas de Mário Covas a Santos no final da década de 1990. 

Dessa forma, não há dúvidas de que as boas relações entre os empresários vindos de 

famílias tradicionalmente ligadas ao do café e o então governador foram catalizadoras da 

revitalização do Centro. No entanto, enquanto as três obras citadas acima - criação do Museu 

do Café, restauro do Santuário Santo Antônio do Valongo e restauro da Estação Ferroviária 

do Valongo - resultaram de verbas estaduais conseguidas pela articulação de um grupo de 

gestores da iniciativa privada, a outra intervenção creditada como marco inicial da 

revitalização partiu de um único empresário. 

Trata-se da restauração de um prédio construído para a Banca Italiana di Sconto em 

1920. Em entrevista concedida à Bittencourt (2010), o empresário Omar Laino, presidente da 

Construtora Phoenix e ex-integrante da ACV, conta que adquiriu o edifício, abandonado no 

final da década de 1980, e o restaurou em 1997. Ao lado da entrada principal há uma placa 

concedida pela prefeitura, como mostrado na Fotografia 5, que reconhece a recuperação do 

prédio como o início da revitalização do Centro Histórico. 
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Fotografia 4 – Estado atual do edifício sede da Construtora Phoenix 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Fotografia 5 – Placa concedida à Construtora Phoenix

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Tem-se então marcos que representam dois propósitos diferentes dos planos de 

regeneração urbana do Alegra Centro: o primeiro diz respeito à criação de um equipamento 

cultural de uso público, com grande potencial de atração de visitantes, e que pode ajudar no 

aumento de potencial competitivo da cidade; o segundo se refere a recuperação de edifícios 

degradados pela iniciativa privada, e seu consequente uso para oferta de bens e serviços. 

Apesar da ACV não ter disposto de recursos próprios para a realização de obras no 

tecido urbano, é inegável sua importância quanto articuladora para as primeiras intervenções 

feitas no centro da cidade. Guardadas as devidas proporções, tal grupo lembra os comitês 

referidos por Barnekov e Rich (1977), formados por indivíduos do topo das instituições de 

mercado. Assim como explicado pelos autores, a influência direta desses grupos se dá 

especialmente no que diz respeito às dimensões físicas dos problemas urbanos. No entanto, as 

semelhanças se limitam a isso, uma vez que Eduardo Carvalhaes Junior e José Kauffmann 

Neto, ambos integrantes da ACV, afirmam em entrevista para Bittencourt (2010) que a 

associação perdeu sua função após a criação oficial do Alegra Centro, uma vez que todas as 

ideias a ela associadas tinham sido absorvidas pelo programa.  
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Isso não quer dizer que estes atores se desvincularam da revitalização do Centro, 

contudo. Como já mencionado, Luiz Dias Guimarães teve atuação na Setur e na FAMS, e 

Eduardo Carvalhaes Júnior até hoje faz parte do conselho do Museu do Café. Bittencourt 

(2010) dá também o exemplo de Antônio Carlos Silva Gonçalves, que se tornou Secretário de 

Serviços e Obras em 1997. 

 

6.1.2 Bonde como símbolo da revitalização 

Ao lado da criação do Museu do Café, a implementação da linha turística do bonde foi 

uma das primeiras ações substanciais empreendidas com fim de atrair as atenções dos turistas 

acostumados com a orla. Junto com a praia, a figura do bonde costuma ser utilizada pela 

Sectur como símbolo da cidade, fazendo parte da marca turística de Santos.  

Figura 1 – Atual logo de turismo da cidade de Santos 

 

Fonte: Prefeitura de Santos
40

 

                                                 

40
  Manual de identidade. Prefeitura de Santos. Disponível em: 

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/manual-de-identidade>. Acesso 3 jan. 2022. 
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Dos agentes entrevistados, dois fizeram parte ativa do processo de implementação da 

linha turística do bonde – Luiz Dias Guimarães e João Paulo Papa, que se referem ao trabalho 

realizado com orgulho. Na fala dos demais entrevistados, o tema foi tratado de forma positiva 

em todas as vezes que surgiu na conversa, e em alguns casos, foi colocado de forma explícita 

como um dos acertos da revitalização do Centro. Os códigos criados para análise do tema 

foram listados abaixo: 

Tabela 7 – Linha turística do bonde 

Código Quantidade Entrevistados 

Acerto do poder público 3 
J. Alves; P. Monteiro; N. 

Caldatto;  

Percepção de aprovação por parte da 

população 
2 L.D. Guimarães; J. P. Papa 

Eventos com o bonde 2 L.D. Guimarães; J. Lopes 

Atuação de Luiz Guimarães 1 N. Caldatto 

Bonde como símbolo da cidade 1 L.D. Guimarães 

Bonde como divulgação da revitalização 1 N. Caldatto 

Elo emocional 1 J.P. Papa 

Fonte: elaborado pela autora. 

Após a criação do Museu do Café na década de 1990, as conversas sobre a realização de 

um programa de revitalização ficaram mais concretas. Em entrevista, Luiz Dias Guimarães 

afirma que concomitantemente aos primeiros rascunhos de criação do programa Alegra 

Centro, foi criada a linha turística do bonde do Centro Histórico. 

Guimarães conta que a ideia para criação de uma linha turística foi inspirada pela 

restauração de um bonde que funcionava como posto turístico na praia do Gonzaga, ocorrida 

no final da década de 1990. Já no cargo de Secretário de Turismo, sua ideia recebeu apoio 

político do então prefeito, Beto Mansur, e contou com o apoio técnico de João Paulo Tavares 

Papa, na época engenheiro da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET - Santos). 
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Considerando a existência das dezenas de prédios de valor histórico e artístico no 

Centro, as restaurações ocorridas na Bolsa do Café e no prédio ocupado pela Construtora 

Phoenix, e as conversas ao redor da criação de um plano estruturado para a regeneração do 

Centro, a instalação de uma linha funcional de bondes se constituiria em uma atração de 

grande apelo turístico. Ao mesmo tempo em que atrairia visitantes, também reforçaria o 

sentimento de pertencimento da população santista com a sua cidade. 

Tanto Luiz Dias Guimaraes quanto João Paulo Tavares Papa, ambos envolvidos 

profundamente no projeto, afirmam que a iniciativa foi muito bem recebida por parte da 

população. Essa recepção positiva veio especialmente por parte dos santistas mais velhos, que 

costumavam utilizar o bonde como meio de transporte em sua juventude, e formaram um 

vínculo sentimental motivado pelo aspecto da nostalgia. 

João Papa reforça a ideia de que a implementação da linha turística criou um elo entre a 

população e o Centro. Para o público jovem, que não foi afetado pela faceta nostálgica do 

projeto, o bonde funcionou como um atrativo para visitar e conhecer o núcleo antigo. Atrelada 

a imagem do bonde existiu a tática de convencimento emocional, que mostrava para a 

população que valia a pena frequentar o Centro e investir em sua regeneração. A partir disso, 

o bonde passou a ser utilizado como uma forma de propaganda do Centro nos anos que viriam, 

aparecendo sempre em eventos, como o Carnabonde e o Santos Jazz Festival. 

Luiz Dias Guimarães mencionou em entrevista que quando as conversas sobre a 

revitalização se tornaram mais concretas, ele imaginava o Centro se tornando uma espécie de 

parque temático histórico, forma de produção do território urbano apontada por Jacques 

(2003) e Fernandes (2006). Elementos como os postes estilizados instalados na rua XV de 

Novembro e o próprio bonde fazem parte da transformação da cidade em um cenário temático, 

questão já abordada por Comitre (2013), na qual elementos com estética histórica são 

utilizados para atração de visitantes. 

A partir do sucesso inicial na captação de recursos e conclusão das obras de 

revitalização propostas pela ACV, começou-se a pensar em formas de integrar as ações 

realizadas em um plano estratégico. 
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6.2 O programa Alegra Centro 

No capítulo anterior, foi discutida de forma breve a história do Centro de Santos no que 

diz respeito às transformações de sua malha urbana. Retoma-se aqui o assunto a partir da 

segunda metade da década de 1990, após a criação da ACV.  

Apenas três dos entrevistados puderam abordar o processo de criação do Alegra Centro 

de forma detalhada, por terem feito parte dele. A tabela a seguir apresenta os tópicos 

destacados por eles durante as narrativas estudadas: 

Tabela 8 – Processo de criação do programa Alegra Centro 

Código Quantidade Entrevistados 

Busca de casos de referência 3 
J. P. Papa; L.D. Guimarães; N. 

Caldatto 

Dificuldades na aprovação da lei 3 
J. P. Papa; L.D. Guimarães; N. 

Caldatto 

Atuação de João Paulo Tavares Papa 3 
L.D. Guimarães; N. Caldatto; J. 

Alves 

Necessidade de encontrar formas de 

financiamento 
1 J. P. Papa 

Fonte: elaborado pela autora. 

Após os resultados insatisfatórios conseguidos com o Aglurb, na década de 1980, 

Santos também disputou recursos do programa Monumenta, de acordo com João Paulo 

Tavares Papa. No entanto, diante de projetos estruturados como de Salvador e Recife, a 

cidade não obteve sucesso. Foi a partir desse momento que a Prefeitura constatou que sem a 

criação de um plano estratégico de revitalização, seria impossível conseguir recursos federais, 

como os do Monumenta, ou então superar a falta deles. 

No momento, o plano diretor vigente na cidade ainda era o de 1968, já defasado em face 

às mudanças que a cidade havia passado nas últimas décadas. Como explicado na seção 5.1.9 
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e destacado por João Papa, foi a partir da criação das APCs e dos NPs, com o plano de 1998, 

que o ponto de vista adotado pelo poder público em relação ao Centro mudou. A partir desse 

momento, os edifícios de interesse histórico não mais precisavam do tombamento para terem 

sua salvaguarda garantida, ao menos no papel. 

Segundo a narrativa apresentada por Papa, a constatação da dificuldade de obter 

recursos para a realização de intervenções na região central para além do que já havia sido 

negociado com Mário Covas gerou uma certa pressão na busca por soluções. Os estudos para 

a criação de uma solução ocuparam os primeiros anos da década de 2000, altura em que já se 

viam alguns resultados dos esforços da década anterior. A fase inicial foi voltada para estudos 

de casos nacionais e internacionais de sucesso em regeneração de áreas urbanas degradadas, 

como já discutido no capítulo 4. 

Destaca-se também a criação da Secretaria de Planejamento, em 2001, com João Papa 

como secretário. No entendimento dele, a formação de um órgão para tratar especificamente 

das questões ligadas à revitalização do Centro foram um facilitador do processo. Siqueira 

(2001) afirma que até o ano de 2000, não havia uma pasta municipal atribuída exclusivamente 

para o programa de regeneração.  

Em outubro de 2001, uma reportagem publicada no jornal A Tribuna afirma que a “tão 

sonhada e comentada” revitalização do Centro Histórico começaria, ao que tudo indicava no 

momento, em 2002, com a criação de um escritório técnico (SIQUEIRA, 2001). Apesar dessa 

previsão, o projeto de lei foi publicado apenas em fevereiro de 2003 (SANTOS, 2003b). 

Em entrevista, Ney Caldatto, Luiz Dias Guimarães e João Paulo Tavares Papa 

explicaram que o atraso entre a previsão de início das operações do programa e a aprovação 

da lei pela Câmara Municipal de Vereadores se deu, principalmente, por conta da inclusão do 

porto como alvo de intervenções urbanas voltadas para a recepção de visitantes. As propostas 

serão abordadas mais a fundo na seção 6.2.3.5, mas para entender o obstáculo que isso 

representou para o início do Alegra Centro, deve-se ter em mente a divisão institucional do 

território.  

https://www.notion.so/SANTOS-d20b3c6599d245018892b291839284b0
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A gestão do porto de Santos é realizada pela Santos Port Authority, empresa pública 

vinculada ao Ministério da Infraestrutura
41

. Neste trabalho, a empresa é referida por sua razão 

social, Codesp. Apesar do porto estar localizado dentro do município de Santos, ele se 

constitui como área federal, com íntegra separação dos poderes do governo municipal e do 

governo federal. Contudo, quando o projeto do Alegra Centro foi apresentado com a inclusão 

de uma parcela do porto nas estratégias de recuperação, surgiu um conflito político com a 

parte das lideranças do local. 

Após alguns meses, o projeto foi aprovado. Ney Caldatto e João Papa contam que para 

chegar a isso, foi necessário o apoio da sociedade civil para além dos empresários da ACV, 

em especial dos comerciantes do Centro e das universidades da cidade. A associação 

Comercial de Santos, por exemplo, declarou público seu apoio ao Alegra Centro, 

considerando o programa como a melhor oportunidade que a cidade tinha para retomar o 

crescimento da região central (SANTOS, 2003b). 

Barbosa, Medeiros e Barbosa (2014), que estiveram envolvidos no processo de 

elaboração do programa, afirmam que o Alegra Centro teve quatro estratégias definidas para 

simplificar sua implementação: elaboração da legislação; desenvolvimento de projetos-âncora, 

que seriam as intervenções feitas para revitalizar a região; gerenciamento, com a criação do 

escritório técnico; e marketing, com a realização de eventos, publicações, criação de 

propagandas, entre outros. Essas estratégias serão discutidas nas seções a seguir. 

 

6.2.1 Legislação 

Visando a melhoria da paisagem urbana e considerando a persistência das habitações 

plurihabitacionais precárias, degradação de patrimônio, redundância de estruturas e falta de 

utilização do potencial turístico municipal, o programa Alegra Centro foi criado com o intuito 

                                                 

41
  SANTOS PORT AUTHORITY. A Companhia. Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/santos-

port-authority/a-companhia/>. Acesso 30 jan. 2022. 
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de melhorar a paisagem urbana e recuperar o patrimônio arquitetônico do centro histórico da 

cidade, assegurando à paisagem urbana características estéticas e funcionais. 

Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), a lei foi 

originalmente publicada em 2003, passando por alterações em 2005 e 2008. A versão de 2008 

traz cinco objetivos centrais, a saber: 

1. promoção de intervenções que visem a melhoria da paisagem urbana; 

2. criação de incentivos fiscais para investidores privados, para a conservação e 

recuperação de imóveis; 

3. promoção da preservação do meio ambiente e patrimônio material; 

4. desenvolvimento de ações que potencializem implantação de atividades econômicas, 

turísticas e culturais; 

5. incentivo à implantação de comércio varejista. 

O Art. 4º da Lei Municipal Complementar nº 640, de 18 de novembro de 2008, 

apresenta as estratégias a serem empregadas, de forma a se alcançar os objetivos estipulados. 

Tais estratégias de ação envolvem a recuperação de imóveis de interesse cultural, a renovação 

urbana dos bairros do Valongo e do Paquetá, a provisão habitacional - incluindo atração de 

novas habitações e reparação de habitações precárias, e a implantação de complexo turístico-

cultural visando a integração porto-cidade. 

A partir do estabelecimento do programa, tanto as ações públicas quanto privadas que 

implicassem em intervenções de interferência visual na paisagem urbana deviam seguir as 

diretrizes previstas na lei. As diretrizes eram garantia de que as características arquitetônicas 

seriam preservadas, e que os usos e atividades do acervo edificado estariam dentro da 

promoção de atividades de cultura, lazer e turismo autorizados pelo Anexo I da lei. 

Para a recuperação de imóveis históricos, a classe empresarial foi considerada como 

principal estratégia e meio. As isenções fiscais oferecidas pelo programa incentivariam o setor 

privado a investir na revitalização, estimulando, assim, o retorno dos comerciantes ao centro. 

As formas de recuperação de imóveis históricos adotadas pelo programa em sua formulação 
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confiaram fortemente na iniciativa privada, implicando na atração da classe empresarial à 

região central. 

Os incentivos tem como requisito que a restauração ocorra em imóveis classificados 

como NP 1 e NP 2, assim como na instalação de atividades voltadas à cultura, lazer e turismo. 

Os benefícios consistiram na isenção total ou parcial sobre quatro impostos e taxas: Taxa de 

Licença de Localização e Funcionamento; Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN); Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos (ITBI); Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Urbana (IPTU). 

As três leis foram recentemente substituídas pela Lei Complementar nº 1085 de 30 de 

dezembro de 2019 (SANTOS, 2019), de forma que o programa se adequasse ao Plano Diretor 

do Município. Essa pesquisa está centrada nas intervenções realizadas até o ano de 2016, 

portanto, a discussão a respeito da nova lei do Alegra Centro não será feita de forma tão 

aprofundada quando a de suas predecessoras. 

Das mudanças impostas pela lei de 2005, três se destacam: em primeiro lugar, o uso 

habitacional, que de acordo com a legislação original deveria ser incentivado dentro das APCs, 

agora deveria ser incentivado apenas nas áreas periféricas a elas. É uma mudança que poderia 

ter sido relevante para o programa, caso os planos habitacionais gerassem resultados que 

impactassem no uso do solo do Centro – o que não ocorreu, como será visto ao longo deste 

capítulo; em segundo lugar, a lei de 2003 determinava que todos os imóveis das APCs 1 e 2 

deveriam priorizar a recuperação de aspectos originais. A regra foi flexibilizada em 2005, e 

passou a se aplicar apenas aos imóveis com NP 1 e 2; por fim, os incentivos fiscais, que antes 

eram concedidos apenas a um grupo seleto de atividades dispostas em anexo à lei de 2003, foi 

ampliado para qualquer atividade permitida por lei.  

A segunda alteração, posta pela lei nº 640/08, incluiu as estratégias do programa, 

modificou sua área de abrangência, criou regras de proteção para imóveis com NP 3, e 

regulou mais uma porção de aspectos físicos permitidos nos imóveis. As áreas de abrangência 

definidas pela lei de 2003 e de 2008 podem ser vistas no Mapa 1. 
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De acordo com a narrativa proposta por Ney Caldatto, a área de abrangência foi alterada 

para que a cidade pudesse receber recursos do Programa de Incentivo à Revitalização de 

Áreas Urbanas Degradadas (Pro-urbe), programa que nunca foi efetivamente implementado. 

Conforme o Decreto Estadual nº 52.161/07, o Pro-urbe teria sido um programa de benefício 

para empresas que tivessem créditos acumulados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS). Esses créditos poderiam ser utilizados diretamente para realização de 

investimentos em áreas urbanas degradadas que já fossem objeto de programas ou ações 

municipais que visam a recuperação do local (SÃO PAULO, 2007). Schlindwein (2007) 

afirma que no momento de lançamento do programa, haviam aproximadamente 1600 

empresas com crédito acumulado total de R$ 2,3 bilhões. 

A única menção feita à área de abrangência no decreto do Pro-urbe é que a delimitação 

do programa municipal de regeneração não pode exceder 1% da área total do município. 

Apesar disso, Ney Caldatto afirma que o perímetro delimitado pelo Alegra Centro foi alterado 

para que a cidade pudesse ser inclusa dentre as beneficiárias do Pro-urbe.
42

 

Apesar do otimismo gerado pela criação do programa, nada se viu de propostas ou 

resultados, nem em Santos ou em qualquer outro município do estado de São Paulo. O Pro-

Urbe, apesar de ser uma interessante iniciativa de recuperação para o patrimônio paulista, não 

foi além de um papel assinado pelo então governador José Serra. 

A área de abrangência do Alegra Centro, que antes incluía as APCs 1 e 2, mais a Zona 

Portuária dos armazéns 1 ao 8, se transformou em um polígono que cobre os bairros do 

Valongo, Paquetá, Vila Matias e Vila Nova. No entanto, as indenizações fiscais para 

restauração de imóveis continuaram sendo concedidas apenas para as construções localizadas 

dentro das APCs. No fim, o Alegra Centro continuou com sua atuação voltada para as áreas 

                                                 

42
  As informações disponíveis na lei e as afirmações dadas pelo entrevistado são conflitantes. Considerando que 

Ney Caldatto afirmou ter conhecimento sobre o Pro-Urbe antes da publicação do Decreto nº 52.161/07, 

hipotetiza-se que houve mudanças à respeito da definição da área de abrangência entre a formulação do 

programa e a publicação do Decreto. 
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de proteção cultural, e a área de abrangência não representou nenhuma grande mudança para 

o programa. 

 

6.2.2 Gerenciamento e o escritório técnico 

Tendo em conta a complexidade de implementação do programa e a ampla participação 

da iniciativa privada, o escritório técnico foi criado para formar uma ponte entre a prefeitura e 

a sociedade civil. Com uma equipe multidisciplinar da prefeitura, sua função seria a de 

divulgar aos proprietários de imóveis as vantagens que seriam obtidas ao participar do 

programa, oferecer assessoria técnica, buscar investidores para o Centro, produzir inventários 

e levantamentos relacionados à área de abrangência e definir diretrizes em geral. 

As narrativas estudadas, no entanto, mostram que a atuação do escritório técnico não 

gerou o impacto esperado, como se nota nos códigos de análise listados na tabela a seguir: 

Tabela 9 – Escritório técnico 

Código Quantidade Entrevistados 

Atribuições do escritório 3 J. Alves; N. Caldatto; E1 

Não deu certo como se imaginou 3 
J. Alves; N. Caldatto; R. 

Couto 

Falta de comunicação 3 J. Alves; R. Couto; E2 

Desbaratamento do escritório após a gestão 

Papa 
2 J. Alves; N. Caldatto 

Falta de proatividade 1 R. Couto 

Fonte: elaborado pela autora. 

De acordo com a Entrevistada 1, que fez parte da equipe responsável pelo escritório 

técnico, o Programa Alegra Centro tinha a característica de estar em contato direto com a 

população: 
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A gente tava ali meio que nesse papel, de explicar, de orientar, meio que “eu 

vou colocar um anúncio, uma placa na frente do imóvel, e me falou que não 

pode mais ser assim, como que pode ser agora?”. Então no começo a gente 

tinha uma preocupação de padronizar a ação do Alegra Centro, então “vai ter 

uma placa nos imóveis sobre - tipo um selo de patrimônio, vai ter um projeto 

de calçada especial”. Existia toda uma empolgação uma animação, um 

otimismo sobre uma repaginação do bairro do centro (ENTREVISTADA 1, 

2021). 

Ela afirma também que com o passar dos anos, a adesão e o número de atendimentos foi 

aumentando - o que é comprovado pelos dados colhidos pela Seplan, disponíveis na Tabela 

15. Enquanto os períodos de 2003 até 2005 se mantiveram com menos de 200 atendimentos 

por ano, no período de 2007 a 2011, esse número aumentou para mais de 400. Segundo as 

percepções da Entrevistada 1, as atividades cotidianas do escritório sempre estiveram mais 

voltadas para o atendimento dos proprietários dos imóveis. 

Apesar disso, a equipe multidisciplinar prevista foi pequena - apenas quatro pessoas, 

três das áreas de arquitetura e urbanismo, e uma secretária. A entrevistada conta que por conta 

da pouca quantidade de pessoas, além dos atendimentos ao público, as atividades diárias 

acabaram consistindo em manter inventários e diagnósticos atualizados, sem que fossem 

realizadas as ações de divulgação dos benefícios disponíveis ou busca por investidores, como 

previsto inicialmente. Todas essas informações eram organizadas em relatórios e repassadas 

para os demais agentes envolvidos na gestão do programa, o que mostra que havia certo nível 

de esforço no monitoramento, ao menos no que diz respeito aos imóveis e estabelecimentos 

existentes no Centro. 

Apesar do escritório técnico ter sido criado como como ferramenta de gerenciamento e 

ponte entre o programa e a sociedade civil, as informações reunidas por meio das entrevistas 

com a Entrevistada 1 e o Entrevistado 2, ex-proprietário de casa noturna no Centro, indicam 

que a comunicação entre os representantes do Alegra Centro e os empreendedores 

beneficiados não foi tão efetiva quanto poderia ser. Jaqueline Alves, arquiteta ex-membra do 

https://www.notion.so/Alegra-Centro-2003-2011-8d14d4c184a7484d9349b84f27df207b
https://www.notion.so/Alegra-Centro-2003-2011-8d14d4c184a7484d9349b84f27df207b
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Condepasa, reforça que a descrição das normas de preservação apresentadas na lei não são o 

suficiente para garantir a implementação: 

Então por exemplo, se eu [...] como arquiteta, eu tenho um cliente que ele 

tem um imóvel que tá lá registrado dentro da área de proteção cultural no 

nível de preservação x, tanto eu, arquiteta, como o proprietário de imóvel, 

eles precisam ter informações adequadas sobre isso. Isso não sai do nada, 

essa forma de o que precisa fazer, o quê que tem que entregar. Tá na lei, mas 

isso não é o suficiente. Tem muita coisa que tá na lei e a gente não sabe, né. 

Precisa ter essa interlocução, e o escritório que teria que fazer isso (ALVES, 

2021). 

O Entrevistado 2 descreveu que em seu caso, decidiu abrir uma casa noturna na região 

pois soube dos benefícios fiscais promovidos pelo programa. No seu entendimento, a única 

coisa que precisava ser feita no imóvel era a reconstituição da fachada original, e a partir disso, 

não haveriam empecilhos para o funcionamento de seu estabelecimento. Ele explica que só 

após já ter pintado a fachada, em concordância com a cor mostrada em uma imagem antiga da 

construção, foi notificado de que deveria contratar uma empresa específica para estudo da 

tonalidade correta de tinta. Além disso, a casa passou meses fechada antes da inauguração por 

um conflito entre as exigências de segurança do corpo de bombeiros e as normas de 

preservação do Condepasa - enquanto um exigia que em casas noturnas as portas devem abrir 

para fora, o Condepasa não permitia que as portas de entrada fossem alteradas, pois eram 

originais. Outra questão abordada foi a obrigatoriedade de estruturas que promovam 

acessibilidade para portadores de deficiência física em estabelecimentos públicos, o que 

também resultaria em uma alteração na fachada. 

De acordo com a narrativa da Entrevistada 1, o Entrevistado 2 não foi o único a ter 

problemas com as normas paisagísticas impostas: 

Então ficou isso da pessoa descobrir o negócio quando ela já tava fazendo, 

um negócio meio “ah, eu tô reformando a minha loja”, e o nosso fiscal ia lá e 

falava que não pode ser assim. O cara já tinha contratado, já tinha mandado 
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fazer, né? Então as pessoas não conheciam, só ficavam conhecendo quando 

já estavam fazendo (ENTREVISTADA 1, 2021). 

A crítica é reafirmada por Ronald Couto dos Santos, arquiteto da Sedurb, que acredita 

que apesar da criação do escritório técnico ter sido uma boa estratégia em teoria, o papel por 

ele desempenhado não alcançou todo o potencial que poderia ter tido. Sua atuação acabou 

sendo a de um agente de controle, e não de um agente de contribuição e fomento, que busca 

comunicar aos empresários e proprietários de imóveis as regras e benefícios existentes. 

A Entrevistada 1 adiciona ainda que os santistas proprietários de imóveis não estão 

acostumados à ideia de ter que seguir um conjunto específico de regras paisagísticas para 

realização de intervenções físicas: 

A gente teve muito esse embate, e percebeu que talvez a lei não estivesse 

preparada, ou não fosse adequada para aquela cultura, sabe? [...] Eu acho que 

a cidade não estava preparada, não foi feito uma cultura, uma campanha de 

conscientização, uma campanha onde todos abraçassem a ideia 

(ENTREVISTADA 1, 2021). 

A partir disso, entende-se que, assim como sugerido pela Entrevistada 1, o escritório 

técnico deveria ter realizado algum tipo de ação de conscientização voltada para os 

proprietários e locatários dos imóveis localizados dentro da área de atuação do programa. Não 

se pode esperar que comerciantes e empreendedores tenham conhecimento da existência de 

regras específicas para intervenções de imóveis impostas por um órgão como o Condepasa ou 

um programa como o Alegra Centro. Ao invés disso, esses órgãos devem realizar ações que 

garantam que as informações sejam de fácil acesso por parte do público alvo.  

Em meio a isso, houve também um problema relacionado à percepção de credibilidade 

do escritório técnico pela população, relacionado à falta de cooperação intersetorial. Enquanto 

uma das funções do escritório era o de convencer proprietários e locatários de imóveis a 

adaptar suas construções às medidas impostas na lei, não haviam medidas de fiscalização por 

parte de outros órgãos que assegurassem que tais medidas estivessem sendo cumpridas. Dessa 

forma, conforme o exemplo dado pela Entrevistada 1, alguns comerciantes se convenciam de 
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que deveriam diminuir os anúncios em sua fachada e realizavam a obra; se os seus vizinhos 

não diminuíssem seus anúncios também, o comerciante que seguiu as diretrizes do programa 

acabava sendo prejudicado por ter gasto seu dinheiro e acabar com menos destaque visual em 

seu estabelecimento. No fim, aqueles que não buscaram se adequar ao que era pedido pelo 

Alegra Centro não foram penalizados, e o prejuízo ficava por parte dos que se adequaram. 

Essa falha será abordada novamente na seção 6.4. 

A entrevistada Jaqueline Alves acredita que Santos deveria ter seguido, logo no início 

da revitalização, o exemplo do Corredor Cultural, no Rio de Janeiro, e realizado manuais 

escritos em linguagem coloquial que explicassem em detalhe cada aspecto relacionado às 

normas de preservação e restauração, incluindo razões para o tombamento ou nível de 

proteção estabelecido, elementos componentes e materiais construtivos das fachadas, regras 

para as pinturas, entre outros itens relevantes.  

Conforme mencionado pelos entrevistados, parte dos entraves mencionados poderiam 

ter sido evitados com uma atuação mais proativa por parte do escritório técnico, seja com uma 

grande ação de conscientização dos comerciantes locais realizada logo no início do programa, 

seja com uma busca ativa por investidores para abertura de pequenos negócios na região.  

Apesar da atuação do escritório não ter chegado ao que foi esperado pelos entrevistados, 

o serviço de atendimentos ao público continuou ocorrendo até o final da gestão de Papa, em 

2012. Ney Caldatto afirmou que após esse período, o escritório técnico foi desmontado e 

deixado de lado, enquanto nas palavras de Jaqueline Alves, se tornou apenas “uma mesa e 

uma cadeira”. A descontinuidade deste e de outros aspectos do programa Alegra Centro será 

abordada novamente na seção 6.3. 

 

6.2.3 Projetos 

De acordo com Barbosa, Medeiros e Barbosa (2014), a estratégia de desenvolvimento 

de projetos âncora no Alegra Centro está voltada para a realização de intervenções, em sua 
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maioria físicas, que revitalizem a região. Em entrevista, João Paulo Papa enfatizou que as 

ações promovidas pelo programa tinham a pretensão de tornar a revitalização do Centro um 

processo irreversível, ainda que isso não tenha se concretizado. A partir disso, entende-se que 

os chamados projetos âncora foram as tentativas mais audaciosas de assegurar a regeneração 

da região. 

Posto isso, é necessário fazer algumas considerações a respeito das ações empreendidas 

no núcleo antigo sob a marca do Alegra Centro ou sem ela. 

O programa Alegra Centro, conforme instituído em sua lei de criação, é apenas uma das 

facetas dos esforços de revitalização iniciados pouco antes da década de 2000. O foco do 

programa descrito na legislação, independentemente de sua versão, está no estabelecimento de 

normas técnicas relativas aos elementos da paisagem urbana e determinação de isenções 

fiscais para investidores. Apesar disso, não se pode considerar as demais ações realizadas no 

Centro como autônomas do processo de revitalização. 

Em um olhar menos cuidadoso, intervenções como a criação do restaurante-escola 

Estação Bistrô em 2012, pela Setur, aparentam não ter relação direta com o Alegra Centro. 

Ainda assim, é evidente que esse tipo de iniciativa conquistou seu espaço a partir da 

prioridade dada pela Prefeitura para a implementação de iniciativas que tivessem potencial de 

melhorar a paisagem urbana e atrair visitantes para a região. Como visto, o início da trajetória 

que culminou no Alegra Centro começou na década anterior, com a obtenção de recursos 

estaduais para a realização de obras de revitalização. 

Nesse sentido, não há lógica em separar o programa de seu contexto e das atitudes 

tomadas por outras secretarias, que não a Seplan, sendo que algumas das ações empreendidas 

por elas possuem em seu escopo o mesmo objetivo. Como colocado por Jamir Lopes, as 

secretarias municipais se adequam a partir das prioridades estabelecidas pela gestão municipal 

– as Secretarias de Turismo e de Cultura, em especial, estiveram sempre alinhadas com o 

interesse da gestão de revitalizar o Centro, segundo os entrevistados. 
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As ações destacadas pela Seplan na divulgação do Alegra Centro consistem, em sua 

maioria, em grandes projetos que funcionam como vitrine da atuação do poder público. Em 

apresentação feita pelo Departamento de Revitalização Urbana da Seplan em 2012, são 

listadas seis intervenções principais realizadas com recursos públicos: restauração da Estação 

do Valongo, que passou a abrigar a Setur; restauração dos teatros Coliseu e Guarany; 

implementação do Poupatempo; restauração do imóvel conhecido como Castelinho, para a 

sede da Câmara Municipal; e restauração do Casarão do Valongo, que se tornou o Museu Pelé. 

Em publicações voltadas para o público geral, como o portal do Alegra Centro no site da 

Prefeitura ou em notícias divulgadas no Diário Oficial, frequentemente são adicionados 

também a linha turística do bonde e eventos no Centro (como Música na XV) como parte das 

conquistas do Alegra Centro. 

Apesar dos dois últimos exemplos citados terem sido iniciados antes da criação do 

programa, entende-se que fazem parte da mesma leva de esforços para a requalificação da 

região, e que são considerados como parte de um mesmo pacote por parte daqueles que não 

estão diretamente envolvidos com a revitalização. 

Junto a isso, serão verificadas as intervenções realizadas em imóveis protegidos pela 

Prefeitura, seja pela instituição do tombamento conferida pelo Condepasa, ou por sua 

classificação como NP 1. Considerando que um dos objetivos centrais do Alegra Centro é 

promover a recuperação do patrimônio cultural, segundo a redação de 2003, tal análise se faz 

importante para compreender em que medida o programa conseguiu ou não alcançar os 

objetivos propostos. 

O exame dos projetos será apresentado em cinco etapas - a primeira se refere a 

intervenções realizadas em imóveis protegidos e instalações de equipamentos culturais; a 

segunda leva em consideração o incentivo ao desenvolvimento tecnológico da região; a 

terceira examina duas ações sociais ocorridas no Centro durante o período de implementação 

do programa; a quarta se refere às tentativas de políticas habitacionais; e por fim, a quinta se 

refere ao porto.  

 



   

 

168 

 

6.2.3.1 Intervenções físicas 

As três versões da lei do Alegra Centro
43

 estudadas neste trabalho possuem dois 

objetivos centrais: a melhoria da paisagem urbana e a recuperação do patrimônio material 

santista.  

Apesar da dimensão social ser de grande importância, por conta desses objetivos, já era 

de se esperar que o programa fizesse intervenções majoritariamente físicas.  

Até 2020, o site de apresentação do Alegra Centro listava como principais intervenções 

realizadas pelo programa a restauração de imóveis tombados que funcionam como 

equipamentos culturais, destacando os teatros Coliseu e Guarany, Casa do Trem Bélico, 

Estação Ferroviária do Valongo, e Casarão do Valongo,
44

 todos tombados pelo Condepasa. 

Santos possui 57 bens tombados em nível municipal, sendo que vinte e cinco deles estão 

dentro da área de abrangência do programa Alegra Centro, e dezessete dentro das APCs 1 e 2. 

Dentre os vinte e cinco, quinze são abertos para visitação de visitantes e turistas, salvo em 

períodos atípicos. Dos imóveis classificados com NP 1, 12 estão dentro da área do programa, 

e 5 estão abertos para visitação. 

A partir de informações fornecidas pela Setur, pelo Projeto de Valorização Patrimonial 

do Monumento Nacional - Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos
45

, dados recolhidos de 

entrevistas e veículos de comunicação, e o banco de imagens das décadas de 2000 e 2010 da 

ferramenta Google Street View, foi realizado o levantamento das principais intervenções e 

                                                 

43
  Ver anexos I, II e III. 

44
 PREFEITURA DE SANTOS. Alegra Centro. Disponível em: 

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=projeto/alegra-centro>. Acesso 01 fev. 2020. 

45
  Projeto realizado pela USP com financiamento do BNDES, que busca viabilizar preservação e visitação ao 

Engenho dos Erasmos. Um dos subprojetos realizados é o levantamento de dados de sítios arqueológicos, 

históricos e culturais localizados na RMBS, da onde foram retiradas as informações utilizadas para a 

construção do quadro de bens tombados em Santos. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em 

<www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br>. 
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mudanças ocorridas nos bens protegidos que estão dentro da área de abrangência do programa 

de revitalização.  

O quadro abaixo mostra a relação desses bens, com uma breve explicação das 

intervenções realizadas, das quais foram desconsideradas ações banais de manutenção, como 

pintura de imóveis, bem como as intervenções já mencionadas nesse trabalho como ações que 

foram inauguradas antes do ano de início do Alegra Centro. Em seguida, serão discutidas as 

intervenções mencionadas o quadro, de acordo com a ordem de aparição.  

Quadro 7 – Principais mudanças ocorridas nos bens tombados 

Nome do bem Alteração 

Estação Ferroviária do 

Valongo 

Restauração iniciada em 2003 e entregue em 2004 

Inauguração do restaurante escola em 2010 

Pantheon dos Andradas Restauração iniciada em 2004 e finalizada em 2006 

Teatro Guarany 

Restaurado em 2008 

Comporta espetáculos e abriga a Escola Municipal de 

Artes Cênicas 

Casa de Câmara e Cadeia Restauração iniciada em 2013 e entregue em 2016 

Casa da Frontaria 

Azulejada 
Abriu como espaço cultural em dezembro de 2007 

Casarão do Valongo 
Obras de restauração iniciadas em 2010 

Inauguração do Museu Pelé em 2014 

Casa do Trem 
Restaurada em 2009 

Fechou em janeiro de 2020 para outra restauração 

Outeiro de Santa Catarina 
Sede da Fams entre 1995 e 2012 

Atualmente está passando por restauração 

Teatro Coliseu Restaurado e reinauguração como teatro em 2006 

Fonte: elaborado pela autora. 

Como já discutido na seção 6.1.1, a restauração da Estação Ferroviária do Valongo foi 

fruto das negociações iniciais realizadas na década de 1990 com o governo estadual, nas quais 
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a presença da ACV foi importante fator na obtenção de recursos. A Estação foi reaberta em 

2004, quando passou a abrigar a Setur. Em 2010, na mesma construção, foi inaugurado o 

restaurante-escola Estação Bistrô, fruto de parceria com o Ministério do Turismo, Secretaria 

de Ação Social e Universidade Católica de Santos. O projeto será melhor discutido na seção 

6.2.3.3. 

O Pantheon dos Andradas, construído sobre uma parte do Convento do Carmo, é o 

imóvel que abriga os restos mortais de José Bonifácio de Andrada e Silva e seus dois irmãos, 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, e Patrício Manuel e Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada. Segundo Campos (2006), as obras iniciadas em 2004 abarcaram a 

restauração completa do imóvel, incluindo desde revisão elétrica e hidráulica até a restauração 

de pinturas, mármores e outros elementos em metais e pedras. Desde a finalização das obras 

em 2006, não houve mais grandes alterações no local, que continuou aberto para visitas até o 

início da pandemia de 2020. 

O processo que levou ao abandono do Teatro Guarany foi brevemente abordado na 

seção 5.1.10. Aberto em 1882, foi durante muito tempo local de entretenimento da elite 

cafeeira de Santos. Passou por reformas e mudança da classe frequentadora na década de 1950, 

até ser abandonado na década de 1980, após incêndio que destruiu toda sua estrutura interna
46

. 

As obras, que restauraram as paredes externas e reconstruíram todo o interior, foram 

financiadas por recursos privados obtidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura
47

 
48

. O local 

                                                 

46
  TEATRO Guarany. Projeto de Valorização Patrimonial do Monumento Nacional - Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos. Disponível em: <http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/teatro-

guarany>. Acesso 25 set. 2020. 

47
  Comumente referida como Lei Rouanet, faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura, instituído em 

1991. Nela, a sociedade civil pode submeter propostas culturais à análise do orgão federal de cultura, que se 

aprovados, poderão captar recursos de apoiadores que terão a oportunidade de abater o valor investido do 

Imposto de Renda. Mais informações estão disponíveis em <http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/>.  

48
  OBRA de recuperação do Teatro Guarany finalmente entra na fase final. Prefeitura de Santos, Notícias, 29 

abr. 2008. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/obra-de-recuperacao-do-teatro-guarany-

entra-na-fase-final>. Acesso 25 set. 2020. 
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foi reinaugurado em 2008, e hoje comporta espetáculos e abriga a Escola Municipal de Artes 

Cênicas. 

A Casa de Câmara e Cadeia, ou Cadeia Velha de Santos, já serviu de abrigo para tropas 

durante a Guerra do Paraguai, cadeia, Câmara Municipal, sede da Delegacia Regional do da 

Secretaria de Estado da Cultura, e oficina cultural. De 2013 até 2016 recebeu cerca de R$10 

milhões do Governo Estadual para a restauração, que incluiu obras de acessibilidade e e 

modernizações, como climatização
49

. De 1994 até 2016, a Cadeia Velha serviu como sede da 

Oficina Cultural Regional Pagu, instituição estadual que promove cursos gratuitos 

relacionados à arte e cultura. Hoje, o prédio funciona como Fábrica de Cultura, outra 

instituição estadual que objetiva a ampliação do conhecimento cultural pela comunidade.
50

 

A Casa da Frontaria Azulejada, como explicado brevemente na seção 5.1.8.1, foi 

desapropriada na década de 1980, o que segundo Luís Dias Guimarães, foi um passo (apesar 

de pontual) dado pela gestão de Telma de Souza em direção à transformação do Centro em 

local de interesse cultural. A restauração ocorreu durante a primeira metade da década de 

1990, para abrigar o arquivo da Fams de 1996 a 2005. Em 2007, o local se transformou em 

um espaço cultural que recebe eventos e exposições
51

. 

A transformação do Casarão do Valongo no Museu Pelé foi uma das marcas deixadas 

pelo Alegra Centro – além da grande obra de restauração que praticamente reconstruiu o 

imóvel, houve a criação de um equipamento cultural completamente novo na cidade. Visto 

                                                 

49
  APÓS investimento de R$ 10,6 milhões, Governo do Estado entrega a Cadeia Velha de Santos de volta à 

população. Revista Museu. 2 ago. 2016. Disponível em: 

<https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/nacionais/922-02-08-2016>. Acesso 25 set. 2020 

50
  FÁBRICA de Cultura 4.0 se instala na Cadeia Velha de Santos em setembro. Prefeitura de Santos, Notícias. 

19 jan. 2022. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/fabrica-de-cultura-40-se-instala-na-

cadeia-velha-de-santos-em-setembro>. Acesso 2 fev. 2022. 

51
  CASA da Frontaria Azulejada em Santos reabre com três novas exposições. Prefeitura de Santos, Notícias. 18 

jan. 2021. Disponível em: <santos.sp.gov.br/?q=noticia/casa-da-frontaria-azulejada-em-santos-reabre-com-

tres-novas-exposicoes>. Acesso 28 jan. 2021. 
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isso, a intervenção gerou muitas expectativas quanto a seu potencial de atração de visitantes – 

expectativas essas que acabaram frustradas. Por conta disso, o caso do Museu Pelé será 

abordado com mais profundidade na próxima subseção. 

Em seguida, a Casa do Trem Bélico, prédio mais antigo de Santos, passou por obras de 

restauração e acessibilidade em 2008, com verbas advindas de patrocínio do BNDES e 

Finabank. Ao final das intervenções em 2009, a casa reabriu como Museu das Armas, que 

funcionou até o início de 2020, quando a casa foi fechada para passar por nova restauração, 

dessa vez com recursos do Dadetur
52

 (PINTO, 2011). 

O Outeiro de Santa Catarina, por sua vez, se configura como um caso no qual o 

abandono ocorreu durante o programa de revitalização. A casa do Outeiro, construída na 

década de 1880 para marcar o local de início do povoamento de Santos, chegou a ser um 

cortiço durante parte do século XX. A primeira restauração ocorreu na década de 1990, para 

que o imóvel pudesse abrigar a sede da Fams. Após a mudança da instituição em 2012, o local 

se manteve sem uso.
53

 Em 2020 foram iniciadas novas obras de restauração, custeadas pela 

iniciativa privada e entregues em janeiro de 2022. O plano é que a Fams volte a ocupar o 

espaço.
54

 

 

 

                                                 

52
  ABERTA licitação para restauração da Casa do Trem Bélico. Prefeitura de Santos, Notícias, 14 out. 2019. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/aberta-licitacao-para-restauracao-da-casa-do-trem-

belico>. 

53
  Disponível em: <http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/outeiro-de-santa-catarina>. 

Acesso 26 set. 2020. 

54
  OUTEIRO de Santa Catarina e Casa do Trem Bélico são restaurados em Santos. G1 Santos. 28 fev. 2022. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/01/28/outeiro-de-santa-catarina-e-casa-

do-trem-belico-sao-restaurados-em-santos.ghtml. Acesso 13 fev. 2022. 
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Fotografia 6 – Estado da casa do Outeiro de Santa Catarina em fevereiro de 2019 

 

Fonte: Google Street View
55

 

Finalizando os bens dispostos no Quadro 6, o Teatro Coliseu tem uma história 

semelhante ao Teatro Guarany. Inicialmente fundado em 1902 para oferecer entretenimento 

para a elite santista, a partir da década de 1960 passou por grandes alterações em sua estrutura 

e uso. Em 1967, por exemplo, parte do teatro foi demolida para a construção de um posto de 

gasolina e de uma farmácia. Após de décadas de disputas judiciais entre a família dona do 

imóvel e os órgãos de preservação patrimonial, o prédio foi tombado pelo Condepasa na 

década de 1990.
56

 O primeiro restauro ocorreu com recursos do Dadetur entre 1996 e 2006, 

ano no qual foi aberto para espetáculos e visitas públicas guiadas. O Teatro foi fechado em 

2013 para nova manutenção, dessa vez realizada com investimentos da iniciativa privada. Em 

                                                 

55
 Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9332,-46.3225407,3a,90y,190.36h,105.07t/data=!3m 

6!1e1!3m4!1snV4qSq8IocWxx0Pjm40q2g!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso 26 set. 2020. 

56
  Disponível em: <http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/theatro-coliseu>. Acesso 28 dez. 

2020. 
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2019 foi anunciado novo convênio com o Dadetur, para restauração de fachadas (CAMPOS, 

2006b; RODRIGUES, 2019). 

Dos doze bens classificados com NP 1 no Quadro 5, seis deles passaram por 

intervenções significantivas. Alguns deles serão identificados no quadro abaixo pelo seu 

endereço, por não terem nome próprio ou função fixa, e caracterizados em seguida. 

Quadro 8 – Principais mudanças ocorridas nos bens com Nível de Proteção 1 

Nome do bem Alteração 

Rua Amador Bueno, 22 Restauração em 2012 

Palácio José Bonifácio Restauração da Sala Princesa Isabel em 2019 

Alfândega de Santos 
Restauração iniciada em 1999 e entregue em 

2003 

Rua General Câmara, 251 Início de obras de restauração entre 2011 e 2015 

Rua General Câmara, 151 Abandono em 2011 

Castelinho Restauração em 2010 

Fonte: elaborado pela autora. 

O edifício localizado na rua Amador Bueno, 22, foi construído para ser a sede da 

Associação Predial de Santos, função que desempenhou entre as décadas de 1940 e 1960. 

Funcionou como biblioteca entre 1996 e 2008, período após o qual esteve abandonado até 

2011. Na Fotografia 7, ao lado esquerdo, além do estado de conservação do imóvel, é possível 

ver o banner com o logotipo do Alegra Centro colocado acima da porta: 
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Fotografia 7 – Imóvel da Amador Bueno, 22, em março de 2011 e fevereiro de 2019 

Fonte: Elaborado pela autora com imagens do Google Street View
57

 

O local foi completamente restaurado pela prefeitura em 2012, e passou a abrigar a sede 

da Fams.
58

 

O Palácio José Bonifácio, construído no final da década de 1930 para abrigar a 

prefeitura, continua com a mesma função até hoje – por essa razão, não passou por períodos 

de abandono que gerassem a necessidade por obras pesadas de restauração. Em 2019 e 2020, 

parte de seu interior foi restaurado com recursos do Dadetur.
59

 

A restauração do prédio da Alfândega de Santos fez parte do conjunto de intervenções 

realizadas antes do lançamento oficial do programa Alegra Centro. As obras de restauro 

                                                 

57
  Disponível em: < https://www.google.com/maps/@-23.9352088,-46.3312738,3a,90y,193.9h,108.6t/data=!3m 

7!1e1!3m5!1sxxncUxoqlvYbkhqYxX0lCw!2e0!5s20110401T000000!7i13312!8i6656>. Acesso 1 fev. 2021. 

58
  Fundação Arquivo e Memória de Santos. Sede. Disponível em: 

<http://www.fundasantos.org.br/page.php?88>. Acesso 2 fev. 2021. 

59
  RESTAURAÇÃO devolve beleza à Sala Princesa Isabel em Santos. Prefeitura de Santos, Notícias, 13 ago. 

2020. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/restauracao-devolve-beleza-a-sala-princesa-

isabel-em-santos>. Acesso 15 out. 
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foram iniciadas em 1999 com recursos do Governo Federal, e se destinaram a recuperar 

características originais que haviam se perdido com intervenções anteriores.
60

 

O imóvel localizado na rua General Câmara, 251, é o primeiro exemplo notado de um 

imóvel protegido pelo órgão municipal de salvaguarda ao patrimônio que teve obras de 

restauração iniciadas e paralisadas, como visto na imagem abaixo: 

Fotografia 8 – Imóvel da rua General Câmara, 251, em março de 2011 e fevereiro de 2019

Fonte: elaborado pela autora com imagens do Google Street View
61

 

As imagens disponíveis pelo Google Street View mostram que em março de 2011, como 

mostrado na Fotografia 8, a casa estava em ruínas. Na próxima imagem disponível, de agosto 

de 2015, vê-se que haviam sido instalados tapumes e placas do escritório de arquitetura 

                                                 

60
  PRÉDIO da alfândega é reinaugurado após reforma. Prefeitura de Santos, Notícias, 27 mar. 2003. Disponível 

em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/predio-da-alfandega-e-reinaugurado-apos-reforma>. Acesso 

11 jan. 2021. 

61
Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9345922,-46.3229328,3a,90y,0.23h,106.01t/data=! 

3m6!1e1!3m4!1ssN_RU5hloXtlrhbzXhk7lg!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso 11 jan. 2021. 
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responsável e do logotipo do Alegra Centro. No entanto, o estado físico do imóvel continuou 

exatamente da mesma forma até a última data disponível, fevereiro de 2019.
62

 

O imóvel situado à Rua General Câmara, 151, funcionou como estabelecimento 

comercial durante a primeira metade da década de 2010. As imagens de 2015 mostram que o 

comércio já havia sido fechado em definitivo, e que toda a estrutura interna e telhado haviam 

sido demolidos. Nas imagens de 2019, conforme mostrado na parte inferior da Fotografia 9, é 

possível perceber que fora colocado um novo telhado no edifício. Assim como o exemplo 

anterior, as imagens indicam que houve intervenções não finalizadas no local.  

Fotografia 9 – Imóvel da Rua General Câmara, 151, em abril de 2011 e junho de 2019

 

Fonte: elaborado pela autora com imagens do Google Street View
63

 

                                                 

62
  As afirmações feitas no parágrafo foram todas realizadas com base na análise das fotografias disponíveis no 

Google Street View. Não foram encontradas afirmações relativas ao imóvel em documentos, relatórios ou 

notícias. 
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Cabe relembrar que de acordo com a legislação vigente até então, os imóveis 

classificados com NP 1 devem ser preservados integralmente, seja interna ou externamente. 

Além disso, não foram encontrados registros deste endereço nas atas do Condepasa, o que 

leva a hipótese de que as obras foram realizadas de maneira ilegal, e que não houve 

fiscalização que impedisse a descaracterização do edifício. 

Por fim, o imóvel conhecido como Castelinho, construído em 1909 para abrigar o Corpo 

de Bombeiros, foi restaurado entre 2009 e 2010 para se tornar a sede da Câmara de Santos
64

. 

A fachada foi recuperada por alunos da Oficina Escola de Santos, outro projeto ligado ao 

Alegra Centro que será abordado na seção 6.2.3.3
65

. 

A partir da pesquisa realizada a respeito das principais intervenções físicas realizadas 

durante o Alegra Centro, destacam-se dois pontos: as origens dos recursos utilizados nas 

obras e a localização física dos bens. Conforme explicado anteriormente, a área de atuação 

inicial do Alegra Centro consistia nas APCs 1 e 2, indicadas no Mapa 11 em azul. Nos anos 

seguintes, a lei foi alterada de modo a delimitar uma área de abrangência, marcada no mesmo 

mapa em laranja, que adicionou às APCs toda área entre o Valongo e Vila Nova, incluindo 

também partes da Vila Matias. 

Ainda que desde o início o programa estivesse voltado para as duas APCs, as 

intervenções de sucesso foram todas realizadas dentro da APC 1. O mapa abaixo marca os 

imóveis dos Quadros 6 e 7 para melhor visualização. Os locais marcados em roxo 

                                                                                                                                                         

63
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/place/Av.+Senador+Feij%C3%B3,+54+-+Centro,+Santos+-

+SP,+11015-500/@-23.9343174,-46.3253752,3a,90y,317.87h,96.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbOckYorMEoV 

CfZRc9GKYg!2e0!5s20190601T000000!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94ce04803cef0fad:0x1c47629ceaef

ce9d!8m2!3d-23.9340932!4d-46.3254811 >. Acesso 2 fev. 2021. 

64
  CASTELINHO é a nova sede da Câmara Prefeitura de Santos, Notícias, 14 dez. 2010. Disponível em: 

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=content/castelinho-e-a-nova-sede-da-camara>. Acesso 25 set. 2020. 

65
  JOVENS recuperam fachada do Castelinho. Jornal Vicentino, Região, 14 mai. 2009. Disponível em: 

<https://www.jornalvicentino.com.br/regiao/jovens-recuperam-fachada-do-castelinho/>. Acesso 12 ago. 2021. 
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representam bens tombados pelo Condepasa, enquanto os locais marcados em rosa são 

imóveis com NP 1. 

Mapa 11 – Localização dos bens protegidos que receberam intervenções durante o programa 

Alegra Centro 

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 

Quando consideradas também as intervenções realizadas antes da formalização do 

programa, como a restauração do Santuário Santo Antônio do Valongo e do prédio da Bolsa 

do Café, se torna ainda mais claro que a prioridade de atuação do poder público ficou centrada 

na APC 1. Com exceção de uma intervenção no Mercado Municipal em 2002, não foi 

identificada nenhuma outra ação do poder público na APC 2 que se alinhasse com os 

objetivos do Alegra Centro.  

Assim como na APC 1, a região também foi incluída como área elegível para obtenção 

de incentivos fiscais mediante a restauração de imóveis históricos, instalação de 
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estabelecimentos comerciais, e recuperação de cortiços
66

. No entanto, considerando mais uma 

vez que não houve esforços para a fiscalização de irregularidades nos imóveis, fator que 

poderia ter pressionado proprietários e locatários a investir na revitalização, percebe-se então 

que de fato não houve nenhum tipo de intervenção que assegurasse a recuperação da 

paisagem na APC 2 – fato reforçado como uma das falhas da atuação do Alegra Centro, de 

acordo com o arquiteto Ney Caldatto. 

Como visto no Mapa 8, não há nenhum imóvel com NP 1 dentro da APC 2, e há apenas 

um bem tombado – o cemitério. Caso sejam considerados os bens em proximidade, há a 

Hospedaria dos Imigrantes que está localizada na Rua Silva Jardim, 95, no limite da APC 2. 

A Hospedaria dos Imigrantes é um edifício que, conforme seu nome, foi projetada para 

receber os imigrantes que chegavam no Brasil no início do século XX. As obras foram 

paralisadas em 1914 por falta de verbas, e o prédio se manteve semiconstruído durante todo o 

restante do século XX, quando foi usado para estocar produtos agrícolas. A partir da década 

de 1990 ficou completamente abandonado, mesmo após o tombamento municipal em 1998. 

Desde 2012 o prédio está sob a responsabilidade do Centro Paula Souza, que anunciou a 

construção de uma unidade da Faculdade de Tecnologia no local. Apesar da presença de 

andaimes, sinal de que algum tipo de intervenção começou a ser realizada, a Hospedaria 

continua abandonada até o presente
67

. 

Como mencionado anteriormente, a única intervenção com fins de revitalização 

realizada na APC 2 ocorreu no prédio do Mercado Municipal, existente no mesmo local desde 

1902, cuja construção atual, porém, data de 1947. A evasão da região central pelas classes 

média e alta de Santos, ocorrida principalmente entre o segundo e terceiro quartil do século 

XX, deixou o prédio em um bairro abandonado pelas ações do poder público. Os antigos 

casarões ao entorno foram ocupados por famílias em situação de encortiçamento. Em 2002, 

                                                 

66
  A ser abordado na seção 6.2.3.4 

67
Disponível em: <http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/hospedaria-dos-imigrantes>.     

Acesso em 28 set. 2020.  
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seu interior foi reformado e a fachada recuperada de forma a tornar o equipamento mais 

atrativo para turistas e para a população santista, segundo notícia do portal da prefeitura
68

. 

Lima (2012) afirma que apesar da reforma de 2002, o Mercado não oferecia muitos atrativos 

que incentivassem a visitação. Segundo análise da autora, o principal problema não está no 

mercado em si, mas em seu entorno - a grande quantidade de pessoas em situação de rua e 

cortiços impacta no afastamento de visitantes na região. Não houve mudanças significativas 

no mercado e no seu entorno durante a última década. 

Fotografia 10 – Mercado Municipal de Santos em 2011 e 2021

 

Fonte: elaborado pela autora com imagens do Google Street View
69

 

                                                 

68
  CONCLUÍDA reforma dos boxes do mercado municipal. Prefeitura de Santos, Notícias, 11 jun. 2002. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/concluida-reforma-dos-boxes-do-mercado-

municipal>. Acesso 19 nov. 2021. 

69
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9401065,-46.3192096,3a,90y,189h,101.14t/data=!3m 

6!1e1!3m4!1shUw3GFXW_KLq9cKCqVnDRg!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso 13 dez. 2021. 
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Segundo notícia publicada pelo G1 em maio de 2021, a prefeitura divulgou ter planos 

para a remodelação e revitalização do Mercado, com espaços separados para comércio e 

serviços. Será implementada uma estação do Veículo Leve sobre Trilhos para facilitar o 

desembarque de visitantes. A reportagem afirma também que existe preocupação da prefeitura 

em fazer uma revitalização total da Vila Nova, considerando os aspectos sociais do bairro
70

. 

Mercados municipais de fato tem potencial de atração turística, mas quando localizados 

em uma região desprivilegiada, como no caso de Santos, é preciso tomar muito cuidado para 

que as ações do poder público não criem ilhas. Cabe relembrar as críticas realizadas por 

Köhler (2011) à primeira fase do plano de revitalização do Pátio de São Pedro, no Recife: 

primeiro, os empresários e comerciantes que até então trabalhavam no local foram expulsos e 

substituídos; segundo, a administração do centro se esforçou em afastar elementos 

considerados por eles como inadequados, como vendedores ambulantes e pessoas em situação 

de rua. Os dois fatores transformaram o pátio em uma ilha separada do restante do centro 

histórico, que não conseguiu se manter a longo prazo. Caso as intervenções no Mercado 

Municipal de Santos acabem não sendo acompanhadas de iniciativas sociais que tentem 

resolver os problemas da região ao invés de mascará-los, existem grandes chances do caso do 

Pátio de São Pedro se repetir. 

Para além da região na qual as intervenções foram realizadas, o segundo ponto notado 

diz respeito à proveniência dos recursos utilizados. O Quadro abaixo mostra uma seleção das 

principais obras de intervenção na paisagem urbana realizadas na região central de Santos até 

o ano de 2016, ano que marca fim do corte temporal desta pesquisa, juntamente com a fonte 

das verbas utilizadas e o montante gasto. Os campos marcados por hifens denotam dados que 

não foram encontrados pela autora.  

 

                                                 

70
  PREFEITURA de Santos, SP, anuncia revitalização do Mercado Municipal. G1, 17 mai. 2021. Disponível 

em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/05/17/prefeitura-de-santos-sp-anuncia-revitalizacao-

do-mercado-municipal.ghtml>. Acesso 9 nov. 2021. 
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Quadro 9 – Principais intervenções na paisagem urbana da região Central de Santos 

(continua) 

Descrição Data de entrega 
Proveniência dos 

recursos 
Montante 

Bolsa do café Agosto de 1998 Estado - 

Revit. da Rua XV de 

Novembro 
Julho de 2002 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$377 mil 

Mercado Municipal de 

Santos 
Dezembro de 2002 - - 

Alfândega Março de 2003 Governo Federal R$ 8 milhões 

Estação Valongo Janeiro de 2004 
Secretaria de Estado de 

Economia e Planejamento 
- 

Revit. da Praça José 

Bonifácio 
Maio de 2004 - - 

Teatro Coliseu Janeiro de 2006 
Dadetur, privado e 

município 
R$ 20 milhões 

Pantheon dos Andradas Abril de 2006 - R$ 99 mil 

Poupatempo Outubro de 2008 Estado e município R$ 58 milhões 

Teatro Guarany Dezembro de 2008 Lei de Incentivo à Cultura R$ 6,9 milhões 

Casa do Trem Bélico Setembro de 2009 Lei de Incentivo à Cultura R$ 1,65 milhão 

Revit. Castelinho Dezembro de 2010 - R$ 20 milhões 

Restaurante escola Junho de 2012 
Ministério do Turismo e 

município 
R$ 1,25 milhão 

Revit. Rua Amador Bueno Setembro de 2012 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$1 milhão 
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Quadro 10 – Principais intervenções na paisagem urbana da região Central de Santos 

(conclusão) 

Museu Pelé Junho de 2014 

Lei de Incentivo à Cultura, 

Programa de Ação 

Cultural, Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento 

dos Municípios Turísticos, 

privado 

R$ 40 

milhões
71

  

Revit. Rua João Pessoa Agosto de 2015 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$ 931 mil 

Revit. Rua General 

Câmara 
Dezembro de 2015 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$ 1,5 milhão 

Revit. Praça Mauá Fevereiro de 2016 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$ 1,3 milhão 

Revit. Ruas Dr. Cochrane 

e Viscondessa do Embaré 
Junho de 2016 Privado R$ 1,2 milhão 

Casa de Câmara e Cadeia Agosto de 2016 
Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo 

R$ 10,6 

milhões 

Restauro de bonde Setembro de 2016 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$ 49 mil 

Museu Vivo Internacional 

de Bondes 
Dezembro de 2016 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$ 739 mil 

Revit. ruas Frei Caneca e 

Riachuelo 
Dezembro de 2016 

Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos 

R$ 1,49 milhão 

Fonte: elaborado pela autora
72

. 

                                                 

71
  De acordo com notícia publicada pelo portal da prefeitura municial, R$ 2 milhões desse valor foram 

disponibilazdos pelo Dadetur.  

OBRAS do Museu Pelé recebem mais R$ 2 mi do estado. Prefeitura de Santos, Notícias, 8 nov. 2013. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/obras-do-museu-pele-recebem-mais-r-2-mi-do-

estado>. Acesso 14 out. 2020. 
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72
  Os dados disponíveis no Quadro 8 foram colhidos por meio das entrevistas realizadas pela autora, pelos 

dados de repasse do Dadetur, e da busca em notícias do portal oficial da prefeitura e veículos de comunicação. 

As referências utilizadas estão listadas abaixo: 

 APÓS investimento de R$ 10,6 milhões, Governo do Estado entrega a Cadeia Velha de Santos de volta à 

população. Revista Museu, Notícias, 2 ago. 2016. Disponível em: 

<https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/nacionais/922-02-08-2016>. Acesso 17 out. 2020.  

 BNDES aprova apoio de R$ 1,4 milhão para a recuperação da Casa do Trem Bélico em Santos. BNDES, 

Notícias, 2 jan. 2008. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/ 

noticias/conteudo/20080103_not001_08>. Acesso 13 out. 2020.  

 CÂMARA inaugura sua sede própria. Câmara Municipal de Santos. 14 dez. 2010. Disponível em: 

<https://www.camarasantos.sp.gov.br/camara-inaugura-sua-sede-propria>. Acesso 13 out. 2020.  

 CAMPOS, M. Termina restauração de teatro Coliseu, em Santos. Folha de S. Paulo, Cotidiano, 24 jan 2006. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u117614.shtml>. Acesso 8 out. 2020. 

 COM parceria, duas ruas do Paquetá serão revitalizadas, Prefeitura de Santos, Notícias, 19 jun. 2015. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/com-parceria-duas-ruas-do-paqueta-serao-

revitalizadas>. Acesso 13 out. 2020.  

 ESTAÇÃO do valongo ganha novo aspecto com obras de restauro. Prefeitura de Santos, Notícias, 20 nov. 

2003. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/estacao-do-valongo-ganha-novo-aspecto-

com-obras-de-restauro>. Acesso 7 out. 2020.  

 OBRAS de revitalização irão transformar a rua xv de novembro. Prefeitura de Santos, Notícias, 19 out. 2001. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/obras-de-revitalizacao-irao-transformar-a-rua-xv-

de-novembro>. Acesso 27 set. 2020.  

 PRÉDIO da alfândega é reinaugurado após reforma. Prefeitura de Santos, Notícias, 27 mar. 2003. Disponível 

em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/predio-da-alfandega-e-reinaugurado-apos-reforma>. Acesso 5 

out. 2021.  

 INICIADA a reforma do pantheon dos andradas. Prefeitura de Santos, Notícias, 28 abr. 2004. Disponível em: 

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/iniciada-a-reforma-do-pantheon-dos-andradas>. Acesso 8 out. 

2020.  

 OBRAS de restauração do teatro guarany entram na última etapa. Prefeitura de Santos, Notícias, 26 ago. 

2008. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/obras-de-restauracao-do-teatro-guarany-

entram-na-ultima-etapa>. Acesso 13 out. 2020.  

 OBRAS do Museu Pelé recebem mais R$ 2 mi do estado. Prefeitura de Santos, 8 nov. 2013. Disponível em: 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/obras-do-museu-pele-recebem-mais-r-2-mi-do-estado>. Acesso 14 

jun. 2021  
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As obras dispostas no quadro foram selecionadas com base em sua conformidade com 

algum dos seguintes critérios: foram divulgadas pela prefeitura como parte do programa 

Alegra Centro; foram citadas pelos entrevistados como parte relevante da revitalização do 

Centro; foram realizadas com objetivo de restaurar e/ou dar nova função ao patrimônio 

santista localizado na área de abrangência do Alegra Centro; tiveram como objetivo central a 

melhoria da paisagem urbana. Além disso, não foram consideradas obras de manutenção, 

como recapeamento de ruas e avenidas ou pintura de fachadas, nem obras de restauração em 

imóveis de uso privado, como as obras realizadas no edifício sede da Construtora Phoenix, 

por exemplo. 

Das vinte e três obras apresentadas no quadro, dez foram realizadas com recursos 

parciais ou totais do Dadetur, e mais outras quatro receberam verbas de outros órgãos 

estaduais. Em quantidade de obras realizadas, observa-se que muito do que foi realizado pela 

prefeitura confiou em repasses estaduais para ser efetivado. Em entrevista, João Paulo Papa 

confirmou que buscou na época todas as estratégias possíveis na captação de recursos 

públicos para obras de requalificação da paisagem urbana no Centro, e que de fato o Dadetur 

foi uma das fontes mais acessadas. 

Cinco obras foram executadas com recursos privados, sendo que quatro delas consistem 

na restauração de imóveis que hoje abrigam equipamentos culturais criados durante a 

                                                                                                                                                         

 POUPATEMPO já realizou perto de 74 mil atendimentos. Prefeitura de Santos, Notícias, 2 nov. 2008. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/poupatempo-ja-realizou-perto-de-74-mil-

atendimentos>. Acesso 6 out. 2020.  

 PRAÇA josé bonifácio ganhará nova iluminação. Prefeitura de Santos, Notícias, 2 fev. 2004. Disponível em: 

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/praca-jose-bonifacio-ganhara-nova-iluminacao>. Acesso 7 out. 

2020.  

 RESTAURANTE-escola abre ao público pela primeira vez em Santos. G1, Santos e Região, 4 jun. 2012. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2012/06/restaurante-escola-abre-ao-publico-

pela-primeira-vez.html>. Acesso 13 out. 2020.   

 

 



   

 

187 

 

revitalização do Centro – são eles o Museu Pelé, o Teatro Guarany, a Casa do Trem Bélico e 

o Teatro Coliseu. Na maioria dos casos, os recursos foram captados por meio de programas de 

incentivo cultural, como a Lei Federal de Incentivo à Cultura e o Programa de Ação Cultural 

do Estado de São Paulo. 

É interessante notar que nas origens do programa Alegra Centro está a ACV, um grupo 

de empresários que se reuniu em uma associação para pressionar o poder público a agir em 

prol da região central, com objetivo de que o conjunto arquitetônico do bairro fosse 

preservado. Ainda assim, para além de obras particulares como a restauração do prédio de 

atual sede da Construtora Phoenix, a minoria das obras listadas no Quadro 8 foi realizada com 

recursos da iniciativa privada.  

Em 2020, foi entregue um conjunto de obras no bairro da Ponta da Praia voltadas para o 

consumo turístico, completamente realizadas com recursos privados. Dentre as intervenções 

realizadas, esteve a construção de um centro de convenções, a remodelação do Deck do 

Pescador e a construção de um novo Mercado do Peixe. Os instrumentos que permitiram que 

as obras fossem financiadas pela iniciativa privada foram implementados a partir da revisão 

da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2018. A partir dela, os empreendimentos realizados em 

áreas especificadas na lei recebem benefícios fiscais definidos individualmente por uma 

comissão multidisciplinar, e as empresas financiadoras também podem receber outorga 

onerosa do direito de construir - ou seja, podem receber autorização para instalação de 

atividades em áreas nas quais estas eram previamente restringidas pelas normas de uso do 

solo (SANTOS, 2018). 

Além da atratividade que a região da orla tem sobre a iniciativa privada, o 

estabelecimento de benefícios também é um fator relevante para a conquista desse tipo de 

investimento para a cidade. Quando comparado ao Alegra Centro, os incentivos concedidos 

para a restauração de fachadas e implementação de novas atividades na área de abrangência 

podem não ter sido tão atraentes para o tipo de estabelecimento que se instala no Centro. 
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6.2.3.1.1 O Museu Pelé 

Dentre todas as ações voltadas para o patrimônio tombado do Centro, a restauração do 

Casarão do Valongo é a que mais recebeu destaque por parte da mídia e da prefeitura – a 

criação do Museu Pelé é frequentemente citada em discursos e em materiais promocionais do 

Alegra Centro como uma das grandes conquistas da revitalização.  

Apesar disso, o sucesso do museu como equipamento de lazer e turismo não atendeu às 

expectativas geradas. Nas narrativas dos entrevistados que falaram sobre o Museu Pelé, os 

seguintes temas foram identificados: 

Tabela 10 – Museu Pelé 

Código Quantidade Entrevistados 

Expectativas 2 
P. Monteiro; L.D. 

Guimarães 

Museus não se pagam 2 P. Monteiro; M. Bonas 

Restauração do Casarão do Valongo 2 P. Monteiro; J.P. Papa 

Pelé como figura controversa 2 
P. Monteiro; L.D. 

Guimarães 

Caso de insucesso 2 M. Bonas; N. Caldatto 

Ama Brasil 1 P. Monteiro 

Falta de investimentos 1 P. Monteiro 

Frustração 1 L.D. Guimarães 

Acervo pequeno 1 P. Monteiro 

Fonte: elaborado pela autora. 

A reconstrução da estrutura que hoje abriga o museu é, por si só, um interessante caso 

de restauração de um patrimônio em ruínas, como pode ser visto nas imagens abaixo: 



   

 

189 

 

Fotografia 11 – Casarão do Valongo antes da restauração, na década de 2000 

 

Fonte: Barbosa, Medeiros e Barbosa (2014). 

Fotografia 12 – Obras de restauração no Casarão do Valongo, 2011 

 

Fonte: Barbosa, Medeiros e Barbosa (2014). 
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Barbosa, Medeiros e Barbosa (2014) explicam que a escolha do local se deu por um 

conjunto de motivos, dentre eles “a restauração de importante edifício histórico, solução de 

diversas questões jurídicas do imóvel, compatibilidade do programa de necessidades do 

museu com a área existente e catalisador da revitalização urbana da região” (p. 64). 

Dentro das narrativas analisadas, seja de entrevistas ou de documentos, percebe-se que o 

Museu Pelé é um elemento que gerou altas expectativas nos agentes envolvidos. Em notícia 

publicada no Diário Oficial de Santos em 2007, a estimativa de custo para as obras do museu 

era de R$18 milhões, e sua inauguração ocorreria até o final de 2010. Na realidade, sabe-se 

que o custo total foi de aproximadamente R$40 milhões
73

, investidos principalmente pela 

esfera federal e estadual, e que a inauguração ocorreu apenas em 2014. 

Luiz Guimarães afirmou que tinha esperanças de que o Museu Pelé pudesse se tornar o 

equipamento âncora para Santos. Nesse sentido, esperava-se que os visitantes de fora da 

cidade se sentissem motivados a se deslocar para a cidade com objetivo principal de visitar o 

museu, e que as demais atrações do Centro serviriam de apoio para consolidar a decisão dos 

visitantes. 

Fotografia 13 – Museu Pelé, Estação do Valongo e Sede da Petrobrás em 2021 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

                                                 

73
  OBRAS do Museu Pelé recebem mais R$ 2 mi do estado. Prefeitura de Santos, 8 nov. 2013. Disponível em: 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/obras-do-museu-pele-recebem-mais-r-2-mi-do-estado>. Acesso 14 

jun. 2021. 
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Apesar do mérito da reconstrução do Casarão do Valongo, erguido de ruínas, a visão de 

sucesso para o museu não se consolidou. Dados disponibilizados pela administração do 

museu, disponíveis na Tabela 4, mostram que nos sete meses de abertura de 2014, foram 

recebidos pouco menos de 57 mil visitantes, número que se manteve no ano seguinte. Em 

2017, os números reduziram para pouco mais de 38 mil visitantes durante o ano. 

Considerando que a inauguração ocorreu junto com a realização da Copa do Mundo 

Fifa no Brasil, era esperado que o número de entradas fosse superior ao dos meses e anos 

seguintes. No entanto, a frequência se manteve bem abaixo de outros equipamentos da cidade, 

como o Museu do Café ou o Aquário, conforme os dados apontados na Tabela 4. 

Os motivos atribuídos pelos entrevistados para o insucesso do museu se dividem em seu 

potencial quanto atração e sua administração. Luiz Guimarães e Paulo Monteiro, que 

demonstram gostar muito do museu, acreditam que o caráter emocional ligado tanto ao 

futebol como esporte quanto a figura do Pelé, que pode espantar um número considerável de 

visitantes ao mesmo tempo em que atrai. Os dois citaram as polêmicas causadas por 

problemas familiares entre Pelé e sua falecida filha como um dos fatores que pode afastar o 

público do museu. Paulo Monteiro falou também sobre o o pequeno acervo de itens 

pertencente ao Pelé e a invariabilidade da exposição, que continua majoritariamente a mesma 

desde a inauguração, o que não gera no público o desejo de retornar ao equipamento. 

Inicialmente, a administração do museu era realizada integralmente pela Ama Brasil, 

uma organização da sociedade civil de interesse público (oscip), sem repasses de verba de 

outras fontes para seu mantenimento. Tanto Paulo Monteiro quanto Marilia Bonas afirmaram 

em mais de um momento de suas respectivas entrevistas que não havia cabimento para as 

pretensões de que o Museu Pelé pudesse se sustentar sem investimentos governamentais, uma 

vez que todos os grandes museus que seguem o mesmo modelo de administração, como o 

Museu do Café e o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, contam com repasses anuais. 
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Pouco mais de um ano após a inauguração do museu, houve a necessidade de 

intervenção e reformulação administrativa. De acordo com notícia publicada pelo Diário do 

Litoral em 2015
74

, a oscip entrou em grave crise financeira alguns meses depois da abertura 

do equipamento. Outra notícia publicada pela ESPN em maio de 2016
75

 indica que após a 

saída da Ama Brasil, o Santos Futebol Clube assumiu a administração por alguns meses, até 

que gestão passou para a Prefeitura de Santos de forma definitiva. 

A publicação expressa preocupação pela Setur ter tido seu orçamento cortado pela 

metade em relação anterior, fator cujas consequências foram mencionadas por Paulo Monteiro 

e Cláudia Toledo. A falta de investimentos gerou necessidades que foram se acumulando, 

com problemas que vão desde a estrutura física do equipamento, como infiltração e goteiras, 

até a dificuldade de inovação das exposições, fator que poderia incentivar o retorno daqueles 

que já visitaram o museu anteriormente. 

Como afirmado por Marília Bonas em entrevista, o Museu Pelé constitui um caso de 

insucesso. Como visto, os motivos atribuídos para a baixa frequência são três – a gestão do 

equipamento, sua temática, e exposição. Em visita realizada ao museu em dezembro de 2021, 

constatou-se que assim como esperado, a pequena quantidade de itens expostos faz com que a 

exposição confie mais em fotos e vídeos do que no acervo. Essa característica não 

necessariamente é ruim, visto que existem museus de sucesso que confiam em ferramentas 

audiovisuais interativos em suas exposições. Exemplos são o Museu da Língua Portuguesa e o 

Museu do Futebol, ambos localizados na cidade de São Paulo, e ambos figurados na lista de 

                                                 

74
  DE SAÍDA, OSCIP AMA Brasil terá de arcar com prejuízo na gestão do Museu Pelé. Diário do Litoral, 17 

nov. 2015. Disponível em: <https://www.diariodolitoral.com.br/esportes/de-saida-oscip-ama-brasil-tera-de-

arcar-com-prejuizo-na-gestao-do-muse/67784/>. Acesso 1 abr. 2021. 

75
  PREFEITURA de Santos assume deficitário Museu Pelé em meio a queda no orçamento. ESPN Brasil, 17 

mai. 2016. Disponível em: <http://www.espn.com.br/noticia/599493_prefeitura-de-santos-assume-

deficitario-museu-pele-em-meio-a-queda-no-orcamento>. Acesso 7 abr. 2021. 
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museus mais visitados no município em 2014
76

. Contudo, não se pode ignorar que a 

manutenção desse tipo de exibição requer recursos consideráveis, um dos atuais problemas do 

Museu Pelé. 

Em entrevista, Paulo Monteiro contou que a ideia de fazer um museu dedicado ao Pelé 

em Santos surgiu após a realização de uma exposição temporária sobre o Pelé no Museu de 

Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) em 2002
77

. É válido destacar que a 

exposição temporária no Masp contou com 547 peças, enquanto o Museu Pelé inteiro possui 

600 peças em seu acervo. 

Percebeu-se que parte dos entrevistados, em específico os que demonstraram ter tido 

altas expectativas, falaram sobre o museu com certa deferência, se apressando em levantar 

razões para seu insucesso. No entanto, a impressão obtida com a visita ao museu é que a 

exposição funcionaria bem como parte da exposição do Museu do Futebol, em São Paulo, o 

que leva à indagação – ainda que o Brasil seja considerado o país do futebol, será que a figura 

de um único jogador é atraente o suficiente para sustentar um museu inteiro? Ainda que a 

resposta seja positiva, a falta de investimentos suficientes para manutenção da infraestrutura e 

renovação das exposições continua sendo um entrave para o sucesso. 

 

6.2.3.2 Desenvolvimento tecnológico 

Em junho de 2006, a Petrobras anunciou a construção de três torres no bairro do 

Valongo, próximo à estação ferroviária. Apesar de não fazer parte das previsões iniciais 

relacionadas à revitalização do Centro, o empreendimento logo se tornou um destaque na 

                                                 

76
  SPTuris divulga lista com 10 museus mais visitados da cidade. Spturis, Comunicação. 8 abr. 2015. 

Disponível em: <https://imprensa.spturis.com.br/releases/spturis-divulga-lista-com-10-museus-mais-

visitados-da-cidade>. Acesso 12 jan. 2022. 

77
  PELÉ, o ex-jogador, abre exposição para restaurar imagem. Folha de São Paulo, Esporte, 1 fev. 2002. 

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0102200217.htm>. Acesso 17 out. 2021. 
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região, tendo sua importância como vetor de desenvolvimento colocada lado a lado com 

grandes projetos como o Porto Valongo. 

O empreendimento, referido na literatura analítica como Unidade de Operação da Bacia 

de Santos (UO-BS), foi abordado de maneira breve nas entrevistas realizadas. Os temas 

emergidos foram listados na tabela abaixo:  

Tabela 11 – Unidade de Operação da Bacia de Santos 

Código Quantidade Entrevistados 

Aumento no fluxo de pessoas 1 C. Toledo 

Hotel Ibis 1 C. Toledo 

Desistência do plano original 1 C. Toledo 

Esforço de convencimento  1 J.P. Papa 

Valorização imobiliária 1 R. Couto 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ao estudar os impactos da cadeia produtiva de petróleo na RMBS, Viana e Marum 

(2020) estruturam o desenvolvimento da economia santista em blocos de 50 anos: da virada 

do século XIX até a década de 1950, o grande destaque era o ciclo do café e economia 

agroexportadora; em seguida, o trinômio porto/indústria/turismo de veraneio deu estrutura à 

economia até o final do século XX; por fim, a partir da década de 2000, a ênfase passou a ser 

a descoberta do pré-sal na Bacia de Santos, expansão do porto e diversificação do turismo. 

A segunda metade da década de 2000 é descrita por parte dos entrevistados como a 

“época áurea” do programa Alegra Centro. Durante os dois mandatos de João Paulo Tavares 

Papa (2005-2012), a requalificação e consolidação do Centro como área de lazer e turismo 

cultural estiveram no tipo da lista de preocupações da prefeitura. Em 2006, o programa já 

estava em seu terceiro ano de realização, e uma porção de obras e negociações para realização 

de intervenções urbanas vinham ocorrendo. Em meio a esse contexto, o anúncio da Petrobras 

gerou grandes expectativas não apenas na RBMS como um todo, mas também serviu como 



   

 

195 

 

encorajamento e confirmação de que os esforços aplicados na revitalização estavam se 

solidificando. 

Viana e Marum (2020) acrescentam que as expectativas por aumento de negócios e 

empregados ligados ao pré-sal foram impulsionadoras de um processo de transformação 

urbana, acentuado pela inauguração da primeira torre em 2014. Dados recolhidos pelas 

autoras mostram que o preço médio do metro quadrado dos imóveis em Santos havia dobrado 

quando comparados os períodos de agosto de 2006 a abril de 2011
78

. 

Em notícia publicada no site da prefeitura em 2009
79

, a sede da Petrobrás é descrita 

como elemento chave de fomento à revitalização do Centro Histórico e promoção de 

desenvolvimento de toda a cidade. A reportagem lembra que essa foi uma época de 

expectativas gerais na cidade - o Casarão do Valongo estava passando por obras para receber 

o Museu Pelé, e haviam discussões em relação a transformação de armazéns do porto para uso 

turístico. 

Segundo o ex-prefeito João Paulo Papa, houve um grande esforço de convencimento 

para que a Petrobras construísse a torre da UO-BS em Santos: 

[...] ela foi parar ali de tanta pressão que nós fizemos sobre a direção, para 

que ela fizesse ali. Porque ela tinha mais cinco opções na cidade, mais fáceis 

inclusive, pra fazer, do que aquela. Nós entendíamos que o projeto deles era 

tão ambicioso, um projeto para 6 mil funcionários e três torres, funcionários 

altamente qualificados, de boa remuneração, a gente falou “meu, esse daqui 

é mais um ponto, é mais uma estaca que a gente grava no sentido de firmar o 

processo, né” (PAPA, 2021). 

                                                 

78
  Segundo a calculadora do IPCA do IBGE, o percentual total de inflação acumulada no intervalo é de 27,91%. 

79
   LANÇADO projeto arquitetônico da sede da Petrobrás no Valongo. Prefeitura de Santos, Santos, 23 jul. 

2009. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/lancado-projeto-arquitetonico-da-sede-da-

petrobras-no-valongo>. Acesso 12 ago. 2021. 
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A partir de então, os investimentos públicos e privados realizados na região do Valongo 

tiveram como impulso as expectativas geradas pelo pré-sal. Segundo dados disponibilizados 

pela prefeitura, os principais investimentos privados resultaram na construção de dois call 

centers, um edifício comercial, a Tribuna Square
80

 e o Complexo Comercial e Hoteleiro do 

Valongo (SEPLAN, 2012). 

Apesar do sucesso inicial na atração de investimentos, os resultados não se converteram 

em benefícios de longo prazo. Conforme explica Gatto (2020), um dos call centers encerrou 

as atividades em Santos em 2020, deixando 480 desempregados. A Tribuna Square teve sua 

torre de negócios e prédio dedicado às operações da TV Tribuna inaugurado em 2014, mas o 

centro comercial, incluso nos planos iniciais, ainda não foi construído. 

O Complexo Comercial e Hoteleiro, consistindo no Hotel Ibis e no prédio comercial 

Valongo Brasil, foi inaugurado em 2016. Claudia Toledo, da Setur, afirma que mesmo que o 

Centro estivesse se preparando para receber mais visitantes, a construção do Hotel Ibis no 

Valongo foi motivada pelos planos da Petrobras, que não se concretizaram ao todo. 

Viana e Marum (2020) explicam que as expectativas existentes na RMBS em torno das 

operações da Petrobras acabaram frustradas com o passar do tempo - apesar da inauguração 

da primeira torre em 2014, as outras duas nunca saíram do papel. Segundo entrevistas 

realizadas pelas autoras com o gerente de meio ambiente da UO-BS, as atividades da empresa 

sempre estiveram focadas no Rio de Janeiro. A descoberta do pré-sal na Bacia de Santos fez 

com que o Porto de Santos e do Aeroporto de Itanhaém fossem considerados para uso, mas a 

crise financeira fez com que essas intenções fossem reavaliadas. Como resultado, a logística 

de apoio marítimo e aéreo para atender a Bacia de Santos está concentrada nos municípios da 

Baia da Guanabara. 

                                                 

80
  Empreendimento imobiliário construído pelo grupo A Tribuna, que comporta uma torre comercial e a sede da 

emissora de televisão do grupo. 
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As operações aéreas de transporte de funcionários a partir do Aeroporto de Itanhaém 

foram desativadas em definitivo no ano de 2018, conforme reportagem de Pimentel (2018), 

sob a justificativa de redução de gastos. Apesar da afirmação de que a empresa manteria 

atividades em Santos, tanto a reportagem quanto a fala do gerente de meio ambiente da UO-

BS reduzem consideravelmente as expectativas restantes em relação à Petrobras como 

potencial de desenvolvimento do Centro. 

A partir de 2015, tanto Santos quanto São Vicente passaram por desvalorização de 

imóveis comerciais. Viana e Marum (2020) afirmam que a queda se deu por virtude da crise 

financeira e política, acirrada em 2014, e pela “desesperança que os investidores tinham com 

o esperado „milagre econômico do óleo e gás‟" (p. 633). Em resumo, o o Valongo teve sua 

paisagem transformada como consequência da especulação gerada pelas perspectivas do pré-

sal e pela sede da Petrobras, processos esses que nunca se totalizaram. Por conta disso, 

mesmo a instalação de novas atividades e empreendimentos corporativos não renderam 

benefícios duradouros que estivessem em conformidade com os objetivos do Alegra Centro. 

Utilizando a UO-BS como âncora, a Prefeitura anunciou em 2010 um subprograma de 

desenvolvimento de Parque Tecnológico no Valongo. Segundo Malavski (2011), o objetivo 

do Alegra Tecnologia foi o de atrair o setor de tecnologia avançada e serviços portuários para 

a região central. O parque receberia recursos municipais e estaduais, que seriam divididos 

entre um plano de atração de empresas e de comunicação e um projeto de ciência e inovação. 

A proposta, contudo, nunca saiu do papel, segundo Ney Caldatto. 

No caso do Recife, tomado de inspiração para criação do Programa Alegra Centro 

original, o parque tecnológico foi iniciado em 2000 e continua com suas atividades até hoje. 

Conforme explicam Trindade e Góes (2014), o Porto Digital, como é chamado o parque, une 

o trabalho da iniciativa privada, poder público e centros de pesquisas de universidades. 

Localizado no Bairro do Recife, próximo à prefeitura, secretarias e universidade, o parque 

abriga por volta 300 instituições e empresas dos setores de economia criativa, tecnologia da 

informação e comunicação, e tecnologia para cidades. Trindade e Góes (2014) afirmam 

também que as estratégias de cooperação interinstitucional permitiram a criação de várias 
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iniciativas de capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de inovação tecnológica 

nas empresas da região, o que contribui para o avanço da economia pernambucana e configura 

o Porto Digital como um caso de sucesso em inovação. 

É importante considerar que a criação do subprograma de desenvolvimento tecnológico 

ocorreu tendo como matriz um programa cujo foco original estava na intervenção em bens de 

interesse cultural e atração de novos estabelecimentos comerciais no Centro. A realização das 

duas ações na mesma região não é impossível, mas para que tivesse rendido alguma 

repercussão, teria sido necessário mais do que a confiança na UO-BS como âncora do 

processo. O que se vê, de acordo com Ney Caldatto e com a falta de resultados na pesquisa 

relacionada ao subprograma, é que o Alegra Tecnologia não passou de um papel assinado, 

sem a consideração de instrumentos que realmente pudessem fazer com que a ideia se 

tornasse realidade. 

 

6.2.3.3 Social 

Tanto as ações antecedentes ao programa Alegra Centro quanto sua lei de criação em 

2003 não mencionam a realização de ações sociais, salvo uma breve menção à busca de 

solução para os cortiços. Apesar disso, duas ações municipais acabaram se associando à 

revitalização do Centro até a metade da década de 2010 - a Oficina Escola e o restaurante-

escola Estação Bistrô. 

Inês Rangel, da Coordenadoria de Museus e Galerias da Prefeitura de Santos, explicou 

em entrevista que a Oficina Escola começou em 1999 com sua irmã, a restauradora Maria 

Rangel Monteiro. O projeto funcionou como uma parceria entre a Secretaria de Educação 

(Seduc), Secretaria de Cultura (Secult), Seplan e Condepasa, na qual jovens frequentadores do 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA) eram recrutados em grupos de 10. Eram oferecidas aulas 

teóricas e práticas com profissionais da Seplan e da Secult, e os alunos colaboravam com 



   

 

199 

 

pequenas tarefas na restauração de monumentos da cidade - uma notícia publicada no portal 

da prefeitura
81

 em 2002 aborda a entrega de parte da restauração de um casarão localizado na 

Rua do Comércio, no Centro. O Castelinho, atual sede da Câmara de Santos, também teve sua 

fachada recuperada pelos alunos do projeto. Durante as aulas práticas, os alunos eram 

acompanhados de profissionais da área de restauração da prefeitura e por mestres de obras, de 

forma a garantir que as intervenções preservassem as formas originais do edifício.
82

  

Por fazer parte das ações administradas pela Seplan e pelo seu elo com o patrimônio 

cultural santista, a Oficina Escola acabou sendo associada ao Alegra Centro e aparecendo no 

discurso de alguns dos entrevistados como parte da revitalização. Esperava-se que, uma vez 

que o programa impunha a restauração de imóveis que não poderiam ter suas características 

originais danificadas, haveria necessidade de profissionais que estivessem preparados para 

lidar com tais obras. 

O empecilho central para o crescimento das atividades foi a dificuldade para obtenção 

de recursos. Ney Caldatto, que chegou a lecionar na oficina, conta que houve tentativas de 

formalizar parcerias com o Senai e com a Associação dos Empresários da Construção Civil da 

Baixada Santista (ASSECOB), mas sem resultados. Eventualmente haviam doações de 

material e equipamento, mas não o suficiente para assegurar o funcionamento da escola a 

longo prazo. 

Segundo as narrativas de Caldatto e Rangel, o encerramento das atividades da Oficina 

Escola de Santos se deu por conta de sua frágil estrutura. Sem parcerias ou financiadores 

estáveis, corpo docente fixo e canteiro de obras para treino, o projeto não teve forças para se 

manter após reestruturação das secretarias municipais da troca de gestão, ocorrida em 2013. 

                                                 

81
  PREFEITURA termina obras de marcenaria na incubadora. Prefeitura de Santos, Notícias, 27 fev. 2002. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/prefeitura-termina-obras-de-marcenaria-na-

incubadora>. Acesso 30 mar. 2021. 

82
  JOVENS recuperam fachada do Castelinho. Jornal Vicentino, Região, 14 mai. 2009. Disponível em: 

<https://www.jornalvicentino.com.br/regiao/jovens-recuperam-fachada-do-castelinho/>. Acesso 12 ago. 2021. 
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O encerramento das atividades da Oficina Escola de Santos remete ao caso das oficinas-

escola de João Pessoa, Salvador e São Luís, estabelecidas nas décadas de 1990 e 2000 pelo 

Programa de Preservação do Patrimônio, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional 

para o Desenvolvimento (AECID), conforme descrito por Furloni (2019).  

No ano de 1985, a taxa de desemprego na Espanha entre a população de até 25 anos 

chegou a 47%. Como forma de criar uma via de acesso ao mercado para jovens sem formação 

profissional e sem perspectiva de emprego, o Instituto Nacional de Emprego criou um 

programa de oficinas-escola, cujos únicos requisitos para participação eram que o aluno 

tivesse até 25 anos e que tivesse completado o ensino obrigatório. Em 1990, já haviam 

aproximadamente mil oficinas-escola na Espanha, atendendo a mais de cinquenta mil jovens 

por ano. Logo de início, o programa teve de se adaptar às limitações encontradas. Iniciado 

como uma política nacional, em alguns anos teve de ser transferido às municipalidades, 

principalmente devido à instabilidade de recursos. Atualmente, a responsabilidade de 

promoção dos projetos tem ficado sob a responsabilidade de associações e fundações privadas 

sem fins lucrativos (FURLONI, 2019). 

No entanto, considerando positivos os resultados, o governo federal espanhol, em 

parceria com a Aecid, integrou as oficinas-escola ao Programa de Preservação do 

Patrimônio
83

. Dentre os impactos gerados pelo programa, destacam-se o resgate de técnicas 

tradicionais de restauro, que corriam risco de serem esquecidas; formação de jovens em 

situação em vulnerabilidade social, que passam a ter a oportunidade de serem inseridos no 

mercado de trabalho; e restauro de bens patrimoniais (FURLONI, 2019). 

De acordo com Furloni (2019), a Aecid investiu cerca de 5 milhões e 300 mil euros na 

implementação de oficinas-escola em João Pessoa (1991), Salvador (1997) e São Luís (2006), 

                                                 

83
  Criado em 1985, o Programa de Preservação do Patrimônio foi criado com objetivo de “estreitar laços ibero-

americanos por meio do fortalecimento das raízes de uma identidade cultural comum” (FURNOLI, 2019, p. 

114), com ações voltadas para criação de planos de revitalização de centros históricos e a restauração de bens 

culturais. 



   

 

201 

 

resultando na formação de 1500 jovens até o ano de 2011 e na restauração de diversos 

monumentos em cada cidade. Apesar disso, a falta de apoio do governo federal brasileiro, 

especialmente em negar a proposta de criar um Programa Nacional de Oficinas-Escola, foi 

fator determinante do fim do financiamento pela Aecid. Segundo a análise realizada pela 

autora, não houve apoio regular por parte de instituições brasileiras durante toda a duração do 

programa, seja técnico ou financeiro. Com a falta de investimentos externos, as três oficinas 

tiveram de encerrar suas atividades. 

Os motivos apontados por Ney Caldatto e Inês Rangel para o fim Oficina Escola de 

Santos correspondem às observações realizadas por Furloni (2019) sobre as oficinas 

financiadas pela Aecid no Brasil. Projetos como esse apresentam alto grau de complexidade 

para implementação, e para que tenham continuidade, é essencial que seja estabelecida uma 

rede de instituições filiadas às oficinas e parcerias com empresas privadas. A contribuição 

dada por essa rede deve ser composta, além da natureza financeira, por doação de materiais e 

equipamentos, imóveis, recursos humanos, e garantia de que os alunos egressos sejam 

devidamente inseridos no mercado de trabalho.  

Ao contrário da Oficina Escola, o restaurante-escola Estação Bistrô, cuja complexidade 

de implementação é notavelmente menor do que a de uma oficina-escola para restauração do 

patrimônio, felizmente continua em funcionamento até o presente momento. Apesar de não 

ser mencionado de forma explícita como parte da revitalização, seja pelos entrevistados ou 

pelo material promocional do Alegra Centro, a autora acredita que a afinidade do restaurante-

escola com as características do programa o configura como parte da revitalização do Centro. 

Localizado no imóvel da Estação do Valongo, em frente ao Museu Pelé, o Estação 

Bistrô é o único projeto duradouro que, apesar de se constituir também como elemento de 

atração de visitantes para o Centro, tem em primeiro plano a busca pela resolução de um 

problema social. A seleção dos alunos, realizada pela Secretaria de Ação Social, tem como 

foco proporcionar oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade social. De acordo 
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com dados divulgados em 2018, 66% dos jovens formados no restaurante-escola seguiram 

carreira no setor de alimentos e bebidas
84

. 

Claudia Toledo e Paulo Monteiro destacam a criação do restaurante-escola como 

projeto de sucesso, realizado pela Setur em 2010. A iniciativa foi uma parceria da Setur com o 

Ministério do Turismo, a Secretaria de Ação Social e a Universidade Católica de Santos. 

Segundo os entrevistados, o município se inscreveu em um edital lançado em 2007 pelo 

Ministério do Turismo, que investiu quase um milhão de reais para a implementação do 

Estação Bistrô. 

O desnível no grau de sucesso das duas ações apresentadas nessa seção se dá por um 

conjunto de motivos. Em primeiro lugar, a complexidade para a realização de uma oficina-

escola é notavelmente maior do que a de um restaurante-escola. Evidentemente, também 

existem dificuldades na implementação do último, mas há de se considerar de que a estrutura 

necessária para realização das atividades, o valor dos insumos utilizados e a receita gerada 

pelo restaurante são alguns dos fatores que colaboram com a longevidade do projeto, quando 

colocado de frente com a Oficina Escola. Em segundo lugar, o restaurante-escola é fruto de 

uma parceria entre a Sociedade Visconde de São Leopoldo, mantenedora da Universidade 

Católica de Santos, e o poder público, o que garante certo grau de estabilidade na obtenção de 

recursos. Por fim, a condição de criação do restaurante-escola aparenta maior solidez de 

estruturação. Para obter recursos do Ministério do Turismo para implementação, a Setur teve 

de submeter um projeto no qual as condições de funcionamento do restaurante tiveram de ser 

bem definidas, o que não ocorreu com a Oficina Escola.  

 

6.2.3.4 Cortiços e Habitação 

                                                 

84
  RESTAURANTE-escola forma 9ª turma com 60% de alunos já empregados. Turismo Santos. Disponível em: 

<https://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/6747>. Acesso 21 dez. 2021. 
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A existência de habitações plurihabitacionais precárias - ou cortiços - acompanha a 

cidade desde o momento em que Santos começou a se desenvolver economicamente. Ao 

mesmo tempo em que o Centro foi sendo abandonado como local de moradia das elites, as 

estruturas foram adaptadas e o número de cortiços foi subindo. Na seção 5.1, foi visto que 

apesar das diversas medidas que foram adotadas para lidar com a questão, o problema persiste 

até hoje. Em 2010, o poder público lançou um subprograma de habitação para complementar 

o Alegra Centro, visando a atração de investimento para construção de novas habitações e 

requalificação dos cortiços. Como será visto adiante, os resultados foram nulos. 

Essa dissertação não visa examinar em profundidade os temas relacionados à habitação 

no Centro. No entendimento da autora, a atração de novos moradores e, principalmente, a 

resolução para habitações precárias são questões de grande complexidade, que merecem 

estudos exclusivamente dedicados para tais assuntos. Porém, como parte integrante do Centro 

e inseparável de qualquer programa que vise a regeneração da região, em específico do bairro 

do Paquetá, cabe relatar as iniciativas tomadas pelo poder público e os seus resultados - ou 

nesse caso, ausência deles.  

Desse modo, a maioria das informações apresentadas nessa seção provém de análises 

realizadas por outros autores. No entanto, considerando a ausência de resultados do 

subprograma de habitação após mais de uma década de sua criação, parte entrevistados foram 

questionados a respeito os motivos para a falha do programa. João Tavares Papa, Ney 

Caldatto e Luís Dias Guimarães foram questionados por terem sido formuladores da primeira 

versão do Alegra Centro, enquanto para Ronald Couto, o tema surgiu de forma natural em sua 

fala. Os códigos criados para análise das respostas estão listados na tabela abaixo: 
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Tabela 12 – Provisão habitacional 

Código Quantidade Entrevistados 

Lacuna da revitalização 2 J.P. Papa; L.D. Guimarães 

Estratégia falha 2 N. Caldatto; R. Couto 

Cortiços como problema complexo 2 N. Caldatto; J.P. Papa 

Expectativas 1 J.P. Papa 

Falta financiamento 1 J.P. Papa 

Inatrativo para investidores 1 L.D. Guimarães 

Programa de Atuação em Cortiços da 

Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo (PAC-CDHU) 

1 N. Caldatto 

Conjunto Vanguarda 1 N. Caldatto 

Fonte: elaborado pela autora. 

Antes de explorar as razões atribuídas para as falhas do subprograma de habitação, é 

necessário realizar breve reconstituição histórica sobre a habitação no Centro de Santos, e 

compreender as origens do problema que o programa tentou solucionar. 

O problema social da situação de encortiçamento de boa parte dos habitantes da região 

central reporta-se ao final do século XIX. A inauguração da São Paulo Railway em 1867 

trouxe consigo o incremento da atividade exportadora, que levou ao crescimento acelerado da 

cidade. Inevitavelmente, o salto populacional demandou aumento da oferta de moradias. 

Apesar da modernidade representada pela ferrovia e o crescimento econômico, o péssimo 

estado sanitário da cidade e as condições precárias do porto impactavam negativamente na 

qualidade de vida da população (FRIGERIO, ANDRADE & OLIVEIRA, 1993; CÁNOVAS, 

2017). 

Andrade (1989) afirma que a chegada dos imigrantes a partir do final da década de 1880 

coincidiu com o grave problema das séries de epidemias, principalmente de febre amarela, 

que assolaram a cidade. Mesmo com todo o rendimento econômico do café, Frigerio, Andrade 

e Oliveira (1993) afirmam que entre 1870 e 1880, por volta de 1300 pessoas morreram 
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vítimas das doenças, em uma cidade que passou de 9150 para 15500 habitantes de uma 

década pra outra. 

Segundo relatos de Lamberg (1896), a chegada de imigrantes europeus no porto era 

quase que diária. Além disso, muitas das pessoas escravizadas que fugiam das fazendas de 

São Paulo se refugiavam em Santos. Andrade (1989) complementa que isso também se 

aplicava aos imigrantes. 

Em termos físicos, a cidade não acompanhou o crescimento populacional. De acordo 

com Andrade (1989), em 1889 Santos possuía apenas duas mil casas, para uma população de 

15.600 habitantes. Para abrigar a todos, eram utilizados os quintais das casas coloniais para a 

construção de barracos de madeiras, sem água corrente. Desses casarões originaram-se os 

cortiços, como resposta à demanda por habitação: 

A necessidade de moradias incentivou o reaproveitamento do espaço 

construído no centro da cidade. Subdividiram-se as casas, os quartos – 

qualquer canto servia para alojar pessoas [...] tudo servia, até lugares vagos 

dentro das numerosas cocheiras eram utilizados para dormir (ANDRADE, 

1989, p. 92). 

Conforme Malavski (2011), o uso habitacional do centro foi vetado pelo plano diretor 

de 1968, o que, junto com outras políticas habitacionais excludentes, contribuiu para que os 

antigos casarões abandonados localizados próximos ao porto fossem ocupados irregularmente. 

Duas décadas depois, o encerramento das atividades na Bolsa do Café contribuiu para a perda 

da importância econômica do Centro. 

Tanto o Plano Diretor de 1968 e o Programa Alegra Centro são tentativas de valorização 

econômica do Centro, segundo a autora. Enquanto a reestruturação de equipamentos urbanos 

aumenta o valor venal do solo na área, a receita gerada pela cobrança de impostos como o 

IPTU aumenta, o que torna mais atrativa a venda dos imóveis pelos antigos moradores. No 

entanto, os dados expostos por Barros e Carriço (2019) mostram que o número de cortiços 

aumentou em 258% entre os anos de 1985 e 2014. 
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Dados mostrados por Comitre (2013) e Malavski (2011) apontam que no ano de 2013 

haviam cerca de 14.000 moradores vivendo em aproximadamente 300 cortiços na região do 

Centro, concentrados nos bairros de Paquetá e Vila Nova. Embora existam chances de que o 

grande aumento no número de cortiços possa ser explicado por maior precisão na coleta de 

dados por parte da Prefeitura, os números continuam sendo um indicador de que as questões 

sociais da região central não estão sendo atendidas. 

Houve algumas iniciativas de intervenção em cortiços por parte do poder público já na 

década de 2000, mas nenhum rendeu os efeitos necessários. De acordo com o entrevistado 

Ney Caldatto, o Programa de Atuação em Cortiços da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (PAC-CDHU) fez uma breve passagem pela 

cidade no ano de 2000. O escritório realizou projetos de intervenção que para além da 

construção de novas unidades habitacionais, incluíam a preservação de imóveis históricos, 

espaço para estabelecimentos comerciais e prestação de serviços. O projeto nunca se tornou 

realidade, segundo Caldatto, porque os criadores não levaram em consideração o alto valor do 

solo em Santos - em dados reunidos por Comitre (2013), colhidos pela consultora e 

intermediadora imobiliária Lopes em 2012, Santos havia o segundo metro quadrado mais caro 

do Brasil, com valor médio de aproximadamente sete mil reais. 

Os primeiros anos do Alegra Centro tiveram certo grau de sucesso na captação de 

recursos para restauração de monumentos históricos e espaços urbanos – como visto nos 

Quadros 6 e 7, grande parte das intervenções de maior impacto ocorreram ou tiveram seus 

recursos obtidos antes de 2010. Junto a isso, o anúncio da construção de torres da Petrobras 

no Valongo gerou um clima de otimismo em relação ao potencial de mudança da paisagem 

urbana no Centro de Santos. 

Nesse contexto, foi criado o subprograma de habitação pela Lei Complementar nº 

688/10, com objetivos de fomentar a construção de novos imóveis residenciais e de incentivar 

a reabilitação de cortiços dentro da área de abrangência do Alegra Centro. O decreto 5642/10, 

publicado junto com a lei, listou 221 imóveis passíveis de receber as isenções fiscais nos 

bairros Centro, Paquetá, Vila Nova e Vila Mathias, excluída a área de APC 1 (SANTOS, 
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2010a; 2010b). Segundo Luiz Dias Guimarães, a construção de novas unidades habitacionais 

foi incluída como estratégia por entender-se que a única forma de conseguir manter o Centro 

movimentado durante todos os períodos do dia seria a partir da atração de novos moradores. 

Para estimular a reabilitação de cortiços, o programa previu isenção total e parcial de 

impostos, orientação e assistência técnica, publicidade gratuita para patrocinadores, dentre 

outros benefícios. Os proprietários de imóveis listados que não aderissem poderiam receber 

multas de até 50% do valor venal do imóvel, adicionada de multa de 8 mil reais por morador. 

Como confirmado com as entrevistas, o programa teve resultados nulos, seja no quesito 

de criação de novas unidades habitacionais ou de reabilitação de cortiços - o primeiro, por 

falta de atrativos que levassem a iniciativa privada a deixar de ter toda sua atenção nos bairros 

próximos à orla; e o segundo, por ser um problema complexo demais para ser lidado com a 

responsabilização dos proprietários de imóveis pelas obras de reabilitação. 

O segundo ponto é confirmado por Ney Caldatto, que explica que a maioria dos imóveis 

de cortiços são espólios - bens deixados por pessoas falecidas, partilhados por todos os 

herdeiros. Por se tratarem de imóveis antigos, não é incomum que haja dez pessoas ou mais 

como proprietários, e isso gera grandes dificuldades logísticas para um programa como o 

Alegra Centro Habitação. Caldatto acredita que a desapropriação, apesar de custosa, é a única 

solução definitiva para o problema. 

Outro fator de influência para a ausência de resultados é a falta de fiscalização para os 

que não aderiram ao programa. Considerando que a Entrevistada 1 afirmou que não foram 

adotadas medidas para imposição das regras estabelecidas pelo Alegra Centro nos 

estabelecimentos da APC1, e considerando também a completa falta de resultados do 

programa, é possível inferir que não houve nenhum tipo de fiscalização que pressionasse os 

donos de prédios utilizados como cortiços a restaurar seus imóveis. 

 Em meio a isso, a cidade de Santos continuou com aproximadamente 14 mil pessoas, 

3% dos santistas, em situação de encortiçamento, sem que medidas efetivas fossem tomadas 

para a melhoria da qualidade de vida dessa parcela da população (MOTTA, 2013). 
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Em situações de exclusão e opressão imposta por grupos mais poderosos, é comum que 

as formas de sobrevivência e resistência encontradas pelos grupos em situação de 

vulnerabilidade se traduzam na criação de organizações da sociedade civil. No caso da 

população encortiçada de Santos, sua manifestação deu origem à Associação dos Cortiços do 

Centro (ACC), em 1996 (COMITRE, 2013; MALAVSKI, 2011). 

Comitre (2013) mostra que apesar de sua posição desfavorecida, a ACC tem grande 

capacidade de articulação. Prova disso são as unidades Vanguarda I e II, componentes do 

único programa habitacional existente no Centro de Santos, de organização da ACC. 

Malavski (2011) explica que o terreno para a construção dos dois prédios habitacionais 

foi conquistado pela ACC em 2007, como doação da Secretaria do Patrimônio da União. No 

mesmo ano, recebeu 4,5 milhões por meio do Crédito Solidário do Governo Federal, e as 

obras foram iniciadas em 2009. Alguns anos mais tarde, recebeu também recursos do Minha 

Casa Minha Vida. O projeto tinha levado em consideração também a subsistência e qualidade 

de vida dos futuros moradores - haviam sido planejadas áreas de comércio nos pavimentos 

térreo dos dois prédios, e áreas para realização de projetos de reciclagem e compostagem de 

lixo. 

Em reportagem para o Estadão, Pinho (2011) diz que a prefeitura afirma que apoiou o 

projeto e mudou o zoneamento urbano para que fosse executado, ponto reafirmado por Ney 

Caldatto em entrevista. 
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Fotografia 14 – Conjunto Vanguarda em abril de 2011

 

Fonte: Google Street View
85

 

Fotografia 15 – Conjunto Vanguarda em junho de 2019

 

Fonte: Google Street View
86

 

                                                 

85
  Disponível em: < https://www.google.com/maps/place/R.+Gen.+C%C3%A2mara,+410+-+Centro,+Santos+-

+SP,+11010-122/@-23.9350859,-46.3186132,3a,90y,226.76h,90.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVxgPTv_J1Kv 

Z5fsTUB8tyA!2e0!5s20190601T000000!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94ce0386d0a52b9f:0xdfc4621aa1b

e7605!8m2!3d-23.9351349!4d-46.3187794>. Acesso 12 dez. 2021. 
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Segundo Motta (2013), a primeira fase do conjunto habitacional, composta por 113 

apartamentos, deveria ter sito inaugurada no final de 2013. As obras foram paralisadas antes 

disso por conta de problemas no contrato de financiamento, como explica Vaio (2020) - entre 

a assinatura do contrato, em 2007, e o início das obras, em 2009, a mão de obra e materiais 

encareceram, prejudicando a continuação do projeto. A construção continua parada, sem 

indícios de ser retomada
87

.  

Percebe-se então que a única ação habitacional que chegou perto de gerar algum 

resultado quanto aos cortiços da cidade partiu de uma iniciativa dos próprios moradores, não 

do poder público. Quanto à construção de novas unidades habitacionais sem finalidade social, 

outro dos objetivos do programa Alegra Centro Habitação, nenhum resultado pôde ser 

observado até o presente momento. No entanto, três dos entrevistados acreditam que uma das 

faltas do Alegra Centro foi não ter estruturado um subprograma habitacional que realmente 

fosse capaz de render resultados práticos. Os três fizeram parte da prefeitura, sendo que dois 

deles foram membros do alto escalão. 

Omar Laino, ex-integrante da ACV e empreendedor do projeto que inaugurou a 

revitalização de imóveis históricos pela iniciativa privada no Centro, afirma desde o início da 

década de 2000 que a construção de moradias pode ser o carro-chefe para o processo de 

revitalização da área Central, juntamente com o comércio e atração de turistas (SIQUEIRA, 

2001). Veículos como o G1 e o Diário do Litoral também já publicaram matérias nas quais a 

provisão habitacional no Centro é colocada como prioridade para que o bairro se desenvolva. 

(SANTOS, 2019; SPADA, 2019) 

                                                                                                                                                         

86
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/place/R.+Gen.+C%C3%A2mara,+410+-+Centro,+Santos+-

+SP,+11010-122/@-23.9350789,-46.3186317,3a,75y,228.67h,89.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1slVfxtpWueVhD 

Eiw48kNFJQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94ce0386d0a52b9f:0xdfc4621aa1be7605!8m2!3d-

23.9351349!4d-46.3187794>. Acesso 12 dez. 2021. 

87
  A literatura voltada para os cortiços do Centro de Santos e o Conjunto Vanguarda datam de antes da 

paralização das obras, portanto, não foi possível encontrar uma análise mais aprofundada sobre o assunto. O 

tema será identificado nas considerações finais como uma sugestão para pesquisas futuras. 
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No entanto, a habitação referida quase sempre está relacionada a construção de novas 

unidades habitacionais voltadas para o público de classe média. Durante as entrevistas, tanto 

João Tavares Papa quanto Ney Caldatto enfatizaram a necessidade de realização de projetos 

de cunho social, voltados para a melhoria da qualidade de vida da população encortiçada, em 

conjunto com a atração de novos moradores. Apesar disso, a existência de cortiços no Centro 

de Santos continua sem solução - nos anos que se seguiram a tentativa de implementação do 

Conjunto Vanguarda, não houve movimentações por parte do poder público que gerassem 

resultados práticos nas condições de vida da população encortiçada.  

Ressalta-se, mais uma vez, que o Alegra Habitação foi aprovado sem que tivessem sido 

criados instrumentos viáveis para lidar com as complexas questões que por ele seriam 

abordadas, o que leva a pensar que talvez a realização de projetos voltados para a população 

encortiçada não estivesse de verdade inseridos na agenda do poder público. 

Conforme estudo de Sant‟Anna (2016) sobre o PCH, os programas que o sucederam 

parecem não ter aprendido a lição de que devem ser feitos investimentos no fortalecimento do 

uso habitacional e em planos que identifiquem e tratem problemas urbanos que acabam por 

afetar os núcleos históricos. O caso da revitalização do Bairro do Recife, abordado em 

capítulo anterior, comprova na prática o que a literatura teórica já apontou inúmeras vezes - se 

nenhuma atenção for dada aos aspectos sociais mais delicados, as ações realizadas para 

revitalização física do local serão revertidas em pouco tempo, e as áreas de intervenção 

correm risco de serem descaracterizadas de forma que futuras restaurações sejam mais 

complexas. 

Mais uma vez, se sublinha nesta dissertação o fato de que a inclusão da população local 

é imprescindível na fase de concepção e implementação de uma política pública que vise a 

requalificação do espaço urbano. No entanto, também é necessário lembrar que para atender a 

essa necessidade, devem ser investidos recursos no estudo da identificação de problemas e 

possíveis soluções. No caso estudado, é nítido que a formulação do Alegra Centro Habitação 

não considerou a realidade complexa dos cortiços do Centro, nem quais ferramentas poderiam 
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ser mobilizadas para convencer a iniciativa privada a investir na construção de novas 

habitações na região. 

Ainda assim, cabe lembrar que o Alegra Centro original foi um programa de foco na 

intervenção em bens de interesse cultural e atração de novos estabelecimentos comerciais no 

Centro, fato esse que se reflete nas principais obras realizadas pelo programa. Dessa forma, 

assume-se aqui a posição de que a formulação de uma política habitacional deveria ser mais 

do que uma nova atribuição adicionada à equipe de um programa já existente. Antes de 

qualquer coisa, é necessário compreender a realidade que permeia a vida daqueles que já 

habitam a região, e quais as potenciais transformações que ocorreriam ao atrair novos 

moradores. A partir disso, devem ser considerados não apenas os recursos financeiros, mas 

também os recursos humanos necessários para que o programa seja capaz de abarcar todas as 

ações propostas. 

 

6.2.3.5 Porto 

Conforme afirmado anteriormente, Santos é cidade cuja malha urbana se desenvolveu a 

partir das atividades portuárias, de forma que é impossível separar o porto da cidade e vice-

versa. No documentário Cidade do Mar (2021), o historiador Reinaldo Martins afirma que 

apesar da importante existência de patrimônio colonial, o patrimônio mais expressivo da 

cidade foi construído a partir do Ciclo do Café - ligação evidente pelo fato de Santos de 

Santos ter sido o grande porto de exportação do produto a partir da segunda metade do século 

XIX.  

Nas últimas décadas, a área portuária próxima ao Centro foi frequentemente citada em 

discussões relativas à requalificação da paisagem urbana. O programa Alegra Centro, que 

desde seu início incluiu os armazéns 1 ao 8 em sua área de atuação, fez algumas tentativas de 

negociação para a transformação da região e sua integração ao núcleo antigo como complexo 

cultural, mas sem nenhum sucesso. 
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Tal qual os temas relacionados à provisão habitacional e recuperação de cortiços, este 

trabalho não visa examinar em profundidade os motivos pelos quais as propostas para 

utilização do espaço portuário não se concretizaram, uma vez que se considera que é uma 

questão de complexidade que merece estudos exclusivos para tal. Entretanto, como parte do 

programa de revitalização, convém relatar as negociações ocorridas. 

Considerando isso, os entrevistados que fizeram parte da formulação e revisões do 

programa de revitalização foram questionados sobre o insucesso na implementação dos planos 

elaborados para o complexo turístico em área portuária. Os temas emergidos podem ser 

verificados na tabela abaixo:  

Tabela 13 – Porto 

Código Quantidade Entrevistados 

Resistência do Setor Portuário 4 
C. Pinto; J.P. Papa; L.D. Guimarães; N. 

Caldatto 

Secretaria Especial de Portos 3 J.P. Papa; N. Caldatto 

Armazéns 2 C. Pinto; N. Caldatto 

Ove Arup 2 J.P. Papa; N. Caldatto 

Mergulhão 2 L.D. Guimarães; R. Couto 

Gie Adefrance 1 N. Caldatto 

Fonte: elaborado pela autora 

Conforme Vilas Boas (2005) e Malavski (2011), o porto foi o veículo de consolidação 

do comércio cafeeiro até a década de 1950. Apesar das péssimas condições sanitárias do final 

do século XIX, a infraestrutura urbana de Santos era muito avançada em comparação com 

outras cidades brasileiras - na década de 1890, a cidade já tinha iluminação pública, bondes, 

ferrovias e estradas, desenvolvimento que pode ser atribuído pela importância do porto na 

economia nacional. 

Para Viana e Marum (2020) e Malavski (2011), a década de 1950 trouxe um novo 

marco para a economia santista. A industrialização de Cubatão gerou aumento de exportações 



   

 

214 

 

e importações, que por sua vez impactaram em melhorias na acessibilidade do porto. O 

aumento significante de veículos pesados circulando em função do crescimento do fluxo de 

mercadorias, juntamente das dimensões dos navios, geraram a necessidade por modernização 

da infraestrutura portuária. A nova infraestrutura viária de acesso ao porto, juntamente com o 

abandono do Centro como local de habitação, resultou na expulsão de atividades de lazer do 

Centro, e as áreas ao redor do porto foram tomadas por tráfego pesado e instalações portuárias. 

Desde a redação de 2003, a lei do Alegra Centro inclui em sua área de abrangência a 

zona portuária dos armazéns 1 ao 8, abandonados desde a década de 1990, que teriam suas 

estruturas requalificadas para atender a usos culturais (SANTOS, 2003). No mapa abaixo, o 

perímetro da APC 1 está marcado em azul escuro, enquanto a área na qual estão localizados 

os armazéns 1 ao 8 está pintada de verde: 

Mapa 12 – Localização dos armazéns 1 ao 8 na Área de Proteção Cultural 1

 

Fonte: elaborado pela autora com a ferramenta Google My Maps. 

João Papa, ex-prefeito, explica que na visão dos agentes envolvidos na realização do 

projeto, não havia sentido em fazer um plano de revitalização para um território localizado 

bem ao lado do porto sem incluí-lo: 

Na hora que a prefeitura apresenta uma lei, um projeto de lei onde ela 

estabelece diretrizes, e as diretrizes nossas obviamente são restritivas, nós 

não queríamos - nós poderíamos até aceitar e admitir um terminal de 
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passageiros, o que se somaria ao esforço de revitalização, não conflita, dá 

para fazer terminal de passageiros. Terminal de carga de forma alguma, e 

isso tá expresso tá na lei (PAPA, 2021). 

Considerando ainda que o Museu Pelé e a Estação do Valongo, ponto de saída da linha 

turística do bonde, estão localizados bem em frente ao armazém 1, a exclusão dessa área dos 

planos de regeneração seria responsável pela criação de uma ilha no núcleo antigo. Do ponto 

de vista da paisagem urbana e do aproveitamento turístico da região, não há sentido em 

investir em intervenções de grande porte, como são as duas mencionadas, enquanto do outro 

lado da rua está localizada uma estrutura subutilizada que também faz parte da história de 

Santos. 

Apesar da inclusão da área no Alegra Centro, a Codesp é apontada por Ney Caldatto e 

João Papa como o principal impossibilitador da realização dos planos. A disponibilização da 

área portuária inutilizada para a realização de intervenções urbanas é uma história de várias 

idas e vindas, a primeira delas ainda em 2005, quando foi publicada no Diário Oficial uma 

notícia afirmando que o então presidente da Codesp havia anunciado que providenciaria a 

cessão da área para a prefeitura (SANTOS, 2005). 

Na segunda metade da década de 2000, a iniciativa chamou atenção do governo federal. 

Com recursos repassados pelo Ministério das Cidades, a prefeitura municipal encomendou um 

estudo de viabilidade econômica com a empresa Ove Arup. O plano desenvolvido foi 

inicialmente chamado de Valongo Waterfront, e incluiria a construção de uma marina, área 

para exibições, área para galerias de arte e restaurantes, hotéis, museus, e área comercial para 

turistas. Seu público inicial consistiria dos clientes da marina e dos prédios de escritórios 

comerciais. Com o passar do tempo, atividades acadêmicas e de pesquisa levariam à 

utilização do hotel e do centro de convenções, que por sua vez está ligado ao terminal de 

cruzeiros (ARUP, 2012). 

Ronald Couto dos Santos e Luiz Dias Guimarães falam também sobre os planos para 

construção de uma obra apelidada de mergulhão, que teria sido um dos principais motivos 

para a negação do estudo da Ove Arup pela Codesp. As intervenções incluiriam a 
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reconstrução do sistema viário do porto de forma subterrânea, e iriam requerer investimentos 

por volta dos 900 milhões de reais por parte do governo federal. No entanto, Ronald destaca 

que o mergulhão não incluiria a linha ferroviária, o que consistiria em obstáculo para 

ocupação da área. 

O governo federal sinalizou interesse nas intervenções previstas pelo plano da Ove Arup, 

que chegaram a serem analisadas e aprovadas pelo então Ministro dos Portos. A partir disso, a 

Codesp assinou a cessão da área abrangida pelo projeto, e a esfera federal assumiu a 

responsabilidade financeira pela construção do mergulhão. 

Mesmo com o apoio obtido, o projeto não saiu do papel. Os entrevistados se referem à 

descontinuidade administrativa como o motivo do encerramento dos planos para o porto, seja 

por parte do governo federal quanto da autoridade portuária, ainda que as negociações com a 

Codesp sempre houvessem sido difíceis. A descontinuidade também é apontada como um dos 

motivos para diminuição do Alegra Centro como um todo a partir de 2013, como será visto 

adiante. 

Outro plano de intervenção na área portuária foi contratado pela prefeitura alguns anos 

antes da realização do estudo de viabilidade da Ove Arup, mas sem o mesmo alcance de 

discussão. Em 2005, o BID aprovou o financiamento de aproximadamente 147 mil dólares 

para a criação de plano de assessoria desenvolvido por meio de cooperação entre a prefeitura, 

a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), e 

a Gie ADEFRANCE, empresa especializada na criação e implementação de projetos de 

revitalização urbana em cidades portuárias. Além das intervenções no porto, voltadas tanto 

para seu uso turístico quanto industrial, o plano também previa investimentos no sistema 

viário, novas instalações industriais e empreendimentos habitacionais (BID, 2008). 

A Gie ADEFRANCE já havia implementado planos de regeneração de áreas degradadas 

com sucesso em Marselha, na França, e em Miami, nos Estados Unidos, e existiam esperanças 

de que o mesmo pudesse ocorrer em Santos. Apesar disso, o plano elaborado não chegou a 

gerar impactos e discussões como seu sucessor feito pela Arup, segundo Ney Caldatto. 
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Em 2012, a prefeitura chegou a organizar o Seminário Internacional “Revitalização de 

Áreas Portuárias e Integração Urbana”, reunindo arquitetos, empresários, representantes de 

universidades e de instituições portuárias e sociais. Ainda prefeito, João Papa declarou na 

abertura que a cidade vivia um período favorável para iniciar um novo capítulo na 

revitalização do Centro, referindo-se ao cais histórico e ao porto. A prefeitura parecia decidida 

a tentar virar a situação mesmo em conflito com os interesses da Codesp, mas ainda assim, os 

esforços da época não renderam os resultados desejados (SANTOS, 2012). 

Nesse meio tempo, os armazéns não permaneceram abandonados em sua totalidade. Em 

maio de 2000, o Centro Cultural Governador Franco Montoro foi inaugurado no armazém 7, 

fruto de parceria entre a Codesp e a Secretaria de Estado da Cultura. As atividades no local 

eram voltadas para as artes cênicas, com apresentação de espetáculos e escola de iniciação 

teatral. Durante a segunda metade da década de 2010 as atividades do centro cultural foram 

encerradas, e o armazém permanece vazio desde então, como mostrado na figura abaixo
88

. 

Fotografia 16 – Armazém 7

 

Fonte: Google Street View
89

 

                                                 

88
  SANTOS cria centro cultural no porto. Folha de São Paulo. 12 mai. 2000. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1205200042.htm>. Acesso em: 12 ago. 2021. 

89
  Disponível em: < https://www.google.com/maps/@-23.9325108,-46.3225222,3a,75y,356.02h,89.17t/data=!3 

m6!1e1!3m4!1s_WTbmjzLRN9vqMSwmV3XSA!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso 14 out. 2021. 
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O armazém 8, por sua vez, esteve sob concessão do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo (IO-USP) desde 2013, e foi utilizado para atividades acadêmicas e 

de pesquisa. As operações foram encerradas com o anúncio da Codesp, em 2018, da 

demolição dos armazéns 5 ao 8. Junto às demolições, os armazéns 1 ao 4 seriam recuperados 

e convertidos para uso turístico (IOUSP, 2018; CODESP, 2018). Até o momento, nenhum dos 

armazéns foi demolido ou recuperado. 

A impossibilidade de atuação no porto aparece em muitas narrativas como uma fonte de 

frustração para os agentes mais entusiasmados com o Alegra Centro. Na opinião de João Papa, 

o sinal mais claro de que o programa começou a retroceder foi dado quando a Prefeitura 

deixou de insistir na negociação dos portos. Enquanto a realização de um projeto desse porte 

certamente faria com que a cidade chegasse mais perto de se inserir na competitividade 

interurbana conforme definida por Harvey (1996), os interesses dos agentes portuários 

claramente não estiveram voltados para a oferta turística até o momento. 

 

6.2.4 Marketing 

Conforme Castro (2006), Florêncio (2015), e tantos outros autores que se dedicam ao 

estudo do patrimônio, é essencial para a salvaguarda de bens culturais que estes sejam não 

apenas conhecidos pela população, mas que exista um vínculo identitário entre os dois. 

O Alegra Centro tem como foco central a melhoria da paisagem urbana por meio da 

preservação e restauração de imóveis históricos, seja para uso da própria prefeitura, da 

iniciativa privada, ou para a criação de equipamentos de lazer. Como meio de assegurar que 

as ações empreendidas garantam a preservação da paisagem a longo prazo, é de interesse dos 

gestores do programa que a população saiba da mobilização ocorrendo em torno do núcleo 

antigo e a perceba de forma positiva. 

Como citado por Barbosa, Medeiros e Barbosa (2014), as estratégias de marketing 

envolvendo eventos, publicações, criação de propagandas e outras formas de divulgação 
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foram um dos pilares de atuação. Os meios visuais mais utilizados pela Prefeitura foram a 

instituição de tapumes padronizados nas obras realizadas com incentivos fiscais, e a instalação 

de placas informativas com o logotipo do Alegra Centro nas construções do Centro que 

tivessem significância histórica e cultural para a cidade. A imagem abaixo exemplifica uma 

dessas sinalizações. É possível ver os logotipos de divulgação turística da cidade de Santos, 

do programa Alegra Centro, do Condepasa, e o brasão da Prefeitura. 

Fotografia 17 – Exemplo de sinalização turística com o logotipo do Alegra Centro 

 

Fonte: Roteiros da Baixada Santista
90

. 

Uma das formas pela qual isso ocorre atualmente é por meio da linha turística do bonde, 

na qual o guia turístico que apresenta os principais edifícios da cidade durante o percurso 

menciona também a existência do programa de revitalização. Durante o passeio, essa 

narrativa se constitui como um meio de mostrar aos visitantes que a degradação das estruturas 

                                                 

90
  Disponível em: http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/catedral-de-santos. Acesso 7 jan. 

2022. 
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do Centro é uma condição temporária, que a Prefeitura está atenta ao problema, e que toma 

atitudes para sua resolução. 

Outra vitrine para a revitalização é a realização de eventos, que tem como benefício o 

potencial de atrair muitos visitantes em um pouco tempo, sem maiores investimentos de longo 

prazo. Segundo Richards (1996c), é uma das estratégias mais comumente adotadas para a 

promoção de cidades, seja em Santos ou em qualquer lugar do mundo. 

A partir do momento em que se percebeu que os planos para a revitalização tinham 

grandes chances de serem concretizados, foram criadas datas e eventos de celebração do 

Centro para atrair a atenção dos santistas que até então não consideravam a região como 

opção de lazer. 

Inúmeros eventos foram criados durante os quase vinte anos de duração do programa, 

variando em tema, época de comemoração, escala e durabilidade. Em função da grande 

quantidade, o presente trabalho trata apenas daqueles que tiveram mais destaque na cidade, 

seja por seu tamanho ou por seu impacto na região. 

Nesse sentido, uma das primeiras datas consolidadas foi o Dia do Centro, 16 de agosto, 

instituído em 2000
91

, período entre a inauguração das primeiras obras de revitalização 

articuladas pela ACV e a aprovação do projeto do Alegra Centro. No mesmo ano foi criado o 

Carnabonde
92

, que utiliza o bonde para se diferenciar dos demais eventos de carnaval de rua 

                                                 

91
  "DIA do Centro" de Santos terá bolo e atrações musicais. Jornal da Orla, ago. 2017. Disponível em: 

https://www.jornaldaorla.com.br/noticias/31556-dia-do-centro-de-santos-tera-bolo-e-atracoes-musicais/. 

Acesso 2 jan. 2021. 

92
CARNABONDE. Prefeitura de Santos 2020. Disponível em: <https://www.santos. 

sp.gov.br/?q=hotsite/carnabonde>. Acesso 24 jan. 2020. 
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do país, e assim atrai mais visitantes. Ambos eventos são anuais, e continuam ocorrendo até 

os dias atuais
93

. 

O evento mais citado pelos entrevistados como parte do plano de revitalização foi o 

Música na XV. Jamir Lopes, produtor cultural da Prefeitura de Santos, explicou em entrevista 

que sua criação, em 2002, foi mais uma das tentativas de atrair o público santista para o 

Centro. Apesar da considerável movimentação durante o dia, a região começava a se esvaziar 

no final da tarde, até ficar completamente deserta no período noturno. Como forma de 

acompanhar as medidas que começariam a ser aplicadas em breve com o Alegra Centro, 

houve também a iniciativa de criar um happy hour semanal gratuito. Financiado pela 

prefeitura, evento promoveu shows de música na rua XV de novembro todas as sextas a partir 

das 19 horas, e durante alguns anos conseguiu atingir seu objetivo de promover o lazer no 

Centro. 

Ao abordar o Música na XV, muitos dos entrevistados se referem ao evento como uma 

iniciativa de grande sucesso inicial que se desgastou ao decorrer dos anos, até ser encerrada 

no final da década de 2000. Na narrativa de alguns, esse desgaste é atribuído à mudança de 

gênero musical das apresentações, e mais especificamente, ao público frequentador, que não 

abrangia mais apenas os santistas que trabalhavam no Centro – o que demonstra que, em 

partes, as razões para o desgaste não estão ligadas ao insucesso do evento, mas sim a um 

descontentamento com o grupo de pessoas que passou a frequentá-lo. O volume do público 

também foi considerado um problema - apesar de ter começado de forma tímida, depois de 

alguns anos os shows atraiam entre três e quatro mil pessoas por semana, o que de fato é um 

crescimento excessivo quando se considera que as atrações ocorriam em apenas uma rua. 

                                                 

93
  É importante reforçar que neste trabalho, quando a autora se refere aos “dias atuais”, devem ser feitas 

ressalvas, principalmente no que diz respeito à realização de grandes eventos. As medidas de restrição de 

contato social impostas por conta da pandemia de COVID-19 a partir de maio de 2020 em muito alteraram o 

andamento de atividades de caráter social como a realização de shows, que quase sempre são atração de 

eventos ao ar livre, como o Dia do Centro. 



   

 

222 

 

Outro problema apontado foi a existência de pequenos conflitos com os proprietários 

dos estabelecimentos próximos, que foram se acumulando. Como as apresentações ocorriam 

em via pública, os bares e restaurantes localizados nas proximidades eram privilegiados com a 

vinda do público do evento. Conforme esse público foi crescendo, aumentou também a 

quantidade de vendedores ambulantes, o que gerou incômodo para os prestadores de serviço 

das proximidades. 

De qualquer forma, é inegável que o Música na XV foi um dos eventos que mais deixou 

suas marcas como parte da revitalização do Centro. Jamir Lopes fala sobre como o programa 

Alegra Centro utilizou em diversas ocasiões a marca e imagens do Música na XV como 

veículo para divulgar as ações que estavam sendo realizadas na região. 

Na década seguinte, se destacaram o Santos Jazz Festival e o Festival do Café. O 

primeiro é viabilizado por leis de incentivo cultural e patrocínio privado, como explicado por 

Jamir Lopes. O segundo, por sua vez, está completamente vinculado à prefeitura. Ambos 

foram constituídos como uma espécie de recurso de fomento ao turismo cultural da cidade, 

mas Lopes acredita que apesar de terem apoio institucional da prefeitura, a atenção dada aos 

festivais não é o suficiente para completar o ciclo do turismo cultural: 

A gente não tem condição de estar utilizando os nossos projetos, que já estão 

consolidados, que já tem um grande número de edições já realizadas, para 

estar divulgando o projeto e a cidade, né. A partir daí, para estar aumentando 

ocupação de hotéis, e todo uma cadeia de profissionais que trabalham na 

parte de turismo, parte de transporte local, taxistas, restaurantes, shopping, 

enfim. A gente sabe que isso acaba fomentando toda uma cadeia produtiva 

na parte de turismo, de cultura (LOPES, 2021). 

Como apontado por Santos (2006), os eventos colocados no Centro reforçam as 

políticas culturais como uma das estratégias do renascimento da área urbana. Apesar disso, se 

os eventos não forem acompanhados por ações que garantam a permanência da população e 

de visitantes naquela região, o sucesso é efêmero. Como afirmado por Richards (1996), a 

ênfase na execução de espetáculos é uma estratégia paliativa que não contribui com a 
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indústria turística a longo prazo. Tal concepção é solidificada pela entrevista realizada com 

Jaqueline Alves, que afirma que a grande quantidade de participantes nos eventos nada 

significa para a preservação do espaço urbano: 

Aqui tem um monte de festivais, [...] não dá nem pra me lembrar de todos, e 

vão milhares. [...] Vai um monte de gente. Só que assim, as pessoas vão para 

o centro, convivem com aquela quantidade de fachada caindo aos pedaços, 

terrenos vazios, [...] vão para suas casas, e no dia seguinte tá tudo do mesmo 

jeito de novo (ALVES, 2021). 

Em outras palavras, de pouco adianta atrair a população para o Centro por alguns dias 

ao ano se nenhum vínculo for criado para que o interesse no local seja mantido. Entende-se 

que junto às ações realizadas com objetivo de incentivar a visitação ao Centro e a restauração 

de edifícios, é fundamental que sejam implementadas iniciativas de educação patrimonial, que 

além de tornar o cidadão ciente da existência dos bens culturais, também contribua para a 

criação de um elo emocional. 

Infelizmente, não foram implementadas ações integradas que visassem a educação 

patrimonial da população como componente da revitalização. Ines Rangel explica que desde o 

período em que começou a trabalhar na Secult, em 2005, não houve iniciativas estratégicas 

com esse objetivo. Eventualmente eram oferecidas palestras em escolas, algumas ministradas 

pela própria Ines, mas tais acontecimentos sempre tiveram caráter voluntário. 

De acordo com a narrativa de Ney Caldatto, chegaram a haver planos para criação de 

um personagem baseado na figura de José Bonifácio, que faria parte de um programa de 

educação patrimonial voltado para alunos da educação infantil. O personagem guiaria as 

crianças durante visitas escolares ao patrimônio santista, como o teatro Guarany: “Seria então 

essa figura simpática para incluir as crianças a esse universo do patrimônio cultural, para fazê-

los sentir que pertencem a isso, e não que é um problema”. Devido à falta de recursos, a ideia 

não foi além da realização de um cartaz piloto. 
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Jaqueline Alves e Ronald Couto dos Santos acreditam que a falta de conhecimento 

sobre o patrimônio é uma grande lacuna que o Alegra Centro não soube preencher. Ambos 

acreditam que a maior fonte de informação que a sociedade santista tem sobre o patrimônio é 

negativa, principalmente por ter se acostumado a vê-lo sempre em ruínas e inutilizado. Ronald 

Couto acredita que se um programa de educação patrimonial tivesse sido implementado na 

educação escolar municipal desde a criação do programa em 2003, hoje a cidade contaria com 

uma geração de cidadãos aliados à salvaguarda do patrimônio histórico cultural do Centro, o 

que facilitaria em muito a atuação do poder público. 

Como verificado na seção 2.1.2, tal opinião é atestada pela literatura. A partir da 

educação, se promove a apropriação e uso dos bens pela comunidade, o que gera um retorno 

de longo prazo para a preservação do patrimônio. 

 

6.3 Resultados 

O programa Alegra Centro, iniciado oficialmente em 2003, foi o primeiro programa 

municipal a objetivar a melhoria da paisagem urbana do Centro por meio da restauração do 

patrimônio santista. A partir disso, a primeira década do programa foi marcada por grandes 

projetos de restauração e a abertura de cinco novos equipamentos culturais – os teatros 

Coliseu e Guarany, a Casa do Trem Bélico, a Casa da Frontaria Azulejada, e o Museu Pelé. 

Boa parte das obras foi realizada com recursos estaduais, enquanto intervenções de grande 

valor simbólico, como o Museu Pelé, foram realizados com recursos privados. 

O Alegra Centro buscou também outras linhas de atuação que se integrassem às ações 

de restauração do patrimônio, de modo que tais intervenções pontuais se juntassem às demais 

estratégias para formar um plano sistêmico. Para além de obras voltadas à melhoria visual da 

paisagem urbana, como as revitalizações de praças e ruas, foram estabelecidos incentivos para 

a recuperação de imóveis dentro das APCs e para a abertura de estabelecimentos comerciais 

ou de serviços.  
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Em meio a isso, ocorreram as muitas negociações sobre o porto, o lançamento de um 

subprograma de habitação, e a tentativa de criação de um parque tecnológico. Conforme 

estudado nesse capítulo, nenhuma das três iniciativas vingou: o trecho da zona portuária 

incluído no Alegra Centro está abandonado, apesar da breve utilização dos armazéns 7 e 8; 

não houve sucesso em atrair investimentos para a construção de novas habitações no Centro, e 

o número de cortiços continua a aumentar; e o parque tecnológico, proposto utilizando a UO-

BS como âncora, também não se concretizou. 

O final da década de 2000 foi um período de expectativas para a revitalização do Centro. 

Além do anúncio do Petrobrás, estavam sendo realizadas as obras no casarão do Valongo para 

criação do Museu Pelé, os teatros Guarany e Coliseu haviam sido restaurados e já 

funcionavam como equipamentos culturais, bem como a Casa do Trem e a Casa da Frontaria 

Azulejada. A essa altura, a revitalização da paisagem urbana do Centro parecia um sonho 

possível. 

Durante a construção de roteiros para as entrevistas, não foram previstas perguntas que 

abordassem diretamente as expectativas mantidas ou percebidas pelos entrevistados pelo 

processo de revitalização. No entanto, o tema apareceu de maneira frequente na narrativa 

daqueles que acompanharam o programa desde o início, muitas vezes ligado à frustração das 

esperanças geradas. Os temas citados foram sintetizados na tabela abaixo: 

Tabela 14 – Expectativas geradas pelo Alegra Centro 

Código Quantidade Entrevistados 

Frustração de expectativas 4 
J.P. Papa; L. D. Guimarães; 

N. Caldatto; E1 

Sede da Petrobras 2 R. Couto; J.P. Papa 

Irreversibilidade da revitalização 1 J.P. Papa 

Alegra Centro Habitação 1 J.P. Papa 

Museu Pelé 1 L.D. Guimarães 

Repaginação do bairro 1 E1 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Percebe-se que parte das vezes no qual a geração de expectativas surgiu no discurso dos 

entrevistados, o tema estava relacionado a ações específicas do Alegra Centro. Para João 

Paulo Papa, o subprograma de habitação foi algo que “nós botamos muita fé de que aquilo, 

aquele procedimento, pensamos que ia dar certo” (PAPA, 2021). Luiz Dias Guimarães, por 

sua vez, afirma que “achava que o Museu Pelé podia ser o nosso Guggenheim, a âncora, o 

equipamento âncora” (GUIMARÃES, 2021). A respeito da UO-BS, Ronald Couto acredita 

que “houve uma expectativa ali no final do segundo governo Lula de que a região receberia 

investimentos significativos em função da presença da Petrobras” (COUTO, 2021). 

Independente da ação específica na qual as esperanças foram depositadas, a 

Entrevistada 1 acredita que o otimismo colocado nas medidas adotadas para a requalificação 

da paisagem urbana do Centro foi um sentimento dividido por grande parte daqueles que 

fizeram parte do Alegra Centro. Em suas palavras: 

Existia toda uma empolgação uma animação, um otimismo sobre uma 

repaginação do bairro do centro.  Então a gente sentia esse poder, e achou 

que ia fazer, [...] teve experiências bacanas. Mas como eu te falei, foi muito 

menos, eu acho, do que se esperava. [...] a expectativa foi muito grande em 

relação ao que realmente aconteceu, [...] não houve adesão esperada, né, do 

programa (ENTREVISTADA 1, 2021). 

 Na fala de João Paulo Papa, há o uso do termo “irreversível” para se referir ao que era 

esperado da revitalização como um todo, aliado ao poder da realização de um centro turístico 

no porto: “a gente queria porque queria deixar irreversível, e eu sempre entendi que a 

ocupação daquela borda da água e da área portuária era o estágio, o passo, que ia transformar 

todo esse processo em irreversível [...]. Acabei não conseguindo, apesar de ter assinado” 

(PAPA, 2021). Nesse caso, as intervenções no porto são vistas com o potencial de servir 

como grande atrativo para o Centro, que o manteria frequentemente movimentado com 

turistas e visitantes.  

A união entre as falas de Papa e Guimarães, considerando revitalização de um trecho de 

área portuária em conjunto com a instalação de um museu servindo como equipamento âncora, 
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em alguns pontos lembra o Projeto Porto Maravilha, implementado no Rio de Janeiro, 

conforme estudado por Martins (2015). Assim como tentado em Santos, o projeto Porto 

Maravilha articulou a conservação do patrimônio histórico das áreas centrais, historicamente 

relacionado à narrativa de nascimento e desenvolvimento da cidade, à proposta de valorização 

da região portuária.  

A autora afirma que o município do Rio de Janeiro, motivado pelas Olimpíadas, 

também tentou deslocar as referências turísticas da cidade para a região portuária, dentro de 

um contexto de transformação da cidade inspirado em projetos estrangeiros de requalificação 

urbana que misturam o novo e moderno ao antigo e histórico. O grande exemplo disso, como 

explicado por Martins (2015), é o Museu do Amanhã, considerado como o grande símbolo da 

revitalização da zona portuária pela gestão municipal da época. O enorme contraste entre a 

arquitetura do museu e as construções nos arredores exaltam as diferenças entre o moderno e 

o histórico na paisagem urbana. 

De acordo com o portal Porto Maravilha
94

, entre as principais obras realizadas na região 

estão a construção de dois museus (Museu de Arte do Rio e Museu do Amanhã), dois 

complexos de vias e túneis para automóveis, implementação do Veículo Leve Sobre Trilhos, e 

a demolição do Viaduto da Perimetral.  

Martins (2015) destaca a retirada do Viaduto da Perimetral, que estaria localizado em 

frente ao museu, como a exposição da visão do embelezamento como estratégia de 

intervenção urbana. A revitalização da região portuária está ligada às considerações de que 

não basta prestar serviços para a cidade, mas deve-se também ter função de lugar para 

residência e lazer. Nesse caso, a autora afirma que não foi o viaduto que "enfeiou" a paisagem 

urbana, mas sim todo o processo de desvalorização da região portuária 

Letieri (2017) afirma que o Porto Maravilha é a maior parceria público-privada já 

ocorrida no Brasil, com custo total de mais de R$ 8 bilhões. Para além de efeitos negativos já 

                                                 

94
  Porto Maravilha. Disponível em: <https://portomaravilha.com.br/portomaravilha>. Acesso 21 fev. 2022. 
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esperados de um projeto de transformação dessa magnitude, como gentrificação e 

desconsideração da inclusão da comunidade local no projeto e nos resultados, todas as 

empreiteiras envolvidas na regulação da operação urbana - Odebrecht, Carioca Engenharia e 

OAS - estiveram envolvidas em escândalos de corrupção nos últimos anos.  

Para além de todos os graves aspectos negativos apontados por Martins (2015) e Letieri 

(2017), há de se admitir que do ponto de vista dos novos equipamentos culturais instalados, o 

empreendimento do Porto Maravilha de fato se constituiu um meio de atração de visitantes e 

turistas. O relatório de visitação anual elaborado pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM) em 2019 listou o Museu do Amanhã como um dos dez museus mais visitados do 

Brasil, com 835.950 visitantes anuais (IBRAM, 2020; IDG, 2020). O Museu de Arte do Rio 

também apresentou números consideráveis, atingindo 654.201 visitantes no mesmo ano 

(ODEON, 2020). 

Enquanto a posição do Museu do Amanhã no relatório do Ibram confirma que o museu 

conseguiu se configurar como parte do circuito de grandes atrações culturais do Rio de 

Janeiro, a comparação com os números de visitantes do Museu de Arte do Rio mostra que este 

último também não ficou para trás na competição.  

Em Santos, o equipamento cultural de maior destaque no Centro é o Museu do Café, 

cuja implementação na década anterior da formalização do Alegra Centro foi um dos marcos 

iniciais da revitalização. De acordo com as informações disponibilizadas pela Sectur, 

apresentadas na Tabela 4, o museu recebeu 296.142 visitantes durante o ano de 2015. No 

mesmo ano, o Aquário, equipamento mais frequentado da cidade, recebeu 530.265 pessoas. 

Enquanto isso, o recém-inaugurado Museu Pelé teve 57.764 visitantes, apenas mil a mais do 

que no ano anterior, quando funcionou por apenas 6 meses. 

Consideradas as diferenças de proporção entre o Rio de Janeiro, um dos principais 

destinos turísticos nacionais, e Santos, percebe-se que as ações empreendidas não chegaram 

perto de alcançar a irreversibilidade desejada por Papa, por uma série de motivos já 

mencionados ao decorrer desta dissertação. Não apenas o complexo do porto, apontado por 

ele como importante elemento para a revitalização, não se concretizou, também o grande 
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equipamento implementado durante o Alegra Centro não tem a mesma atratividade que os 

demais equipamentos de destaque da cidade. 

Ainda assim, não se pode descartar as ações realizadas pelo poder público santista 

durante os treze anos abarcados por esta pesquisa, em especial as intervenções físicas de 

restauração de construções abandonadas, conforme apresentado nos Quadros 6 e 7. 

Por meio da coleta de dados, foi possível observar que a grande maioria das 

intervenções ocorreu dentro da APC 1, ao passo que a única ação com finalidade de melhoria 

da paisagem urbana observada na APC 2 foi uma obra de restauração no Mercado Municipal 

em 2002. Em maio de 2021, foi anunciado um novo projeto de remodelação e revitalização do 

local, que prevê a inclusão de construção de espaços separados para a venda de alimentos e 

restaurantes, e um outro voltado para serviços, como salões de beleza, estúdios de tatuagem e 

espaços para co-working
95

. Em entrevista, Ney Caldatto afirmou que o plano é que o Mercado 

Municipal seja transformado em um centro de lazer para as classes média e alta santistas, o 

que segundo ele mesmo, resultaria na criação de uma ilha em meio à região de cortiços. 

Enfatiza-se aqui a crítica feita por Caldatto, reforçada pelo estudo de caso da revitalização do 

Pátio de São Pedro, no Recife – quando a requalificação é implementada dentro de pequeno 

espaço delimitado e os problemas sociais do redor são ignorados, as “melhorias” não passam 

de uma ilusão com curto prazo de validade. 

Ainda que a APC 1 tenha sido privilegiada pelas intervenções realizadas pela prefeitura 

a quantidade de imóveis abandonados na região ainda chama muita atenção ao caminhar pelo 

Centro. Como apontado por Pinho (2011) em reportagem para o Estadão, há um grande 

contraste entre as construções do núcleo antigo e da orla. A última, de paisagem acurada pelos 

jardins e prédios modernos, em nada se assemelha às construções do século XIX e início do 

século XX, sem telhados, paredes e por vezes tomadas pela vegetação. A reportagem afirma 
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  PREFEITURA de Santos, SP, anuncia revitalização do Mercado Municipal. G1, 17 mai. 2021. Disponível 

em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/05/17/prefeitura-de-santos-sp-anuncia-revitalizacao-

do-mercado-municipal.ghtml>. Acesso 9 nov. 2021. 
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que desde o início do programa até abril de 2011, dos 1805 imóveis listados, 431 haviam 

recebido obras de restauração. Dados disponibilizados pela Seplan (2012) mostram que até o 

final do ano, esse número subiu para 490. 

Tabela 15 – Dados do Alegra Centro entre 2003 e 2011 

 

Isenções 

fiscais 

Empresas 

abertas 

Atendimentos no 

Escritório Técnico 

Obras de 

restauração 

2003 2 - 200 22 

2004 19 323 131 9 

2005 33 323 146 15 

2006 29 323 284 77 

2007 40 324 495 101 

2008 45 217 443 72 

2009 50 766 482 72 

2010 45 310 430 63 

2011 36 1401 404 59 

Total 299 3987 3015 490 

Fonte: elaborado pela autora com dados da Seplan (2012) 

Em observações realizadas pela autora, percebe-se que região na qual mais é possível 

observar a recuperação de imóveis históricos é a rua XV de Novembro, na qual está 

localizada o Museu do Café. A rua XV, assim como a rua do Comércio e outros logradouros 

na região central, teve sua ficção embutida no solo e iluminação substituída por postes 

republicanos. Elementos como estes são selecionados para proporcionar um ambiente que 

passe a sensação de “autenticamente histórico” para os visitantes, conforme estudado no caso 

do The Rocks, em Sidney. Em Santos, no entanto, o processo de transformação da paisagem 

em urbana não foi completado – em muitos casos, os postes ornamentais instalados bem em 

frente à edifícios abandonados revela como as ações de embelezamento de vias públicas não 

foram acompanhados de uma mudança real na dinâmica da região. 
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Fotografia 18 - Poste republicano na rua Marquês do Herval

 

Fonte: elaborado pela autora. 

No caso da rua Marquês do Herval, mostrada na fotografia acima, as obras de 

revitalização começaram em 2014
96

, junto com a inauguração da primeira torre da UO-BS 

(localizada bem à frente do imóvel retratado na Fotografia 18), mas nunca foram finalizadas. 

O número de imóveis restaurados e ruas reurbanizadas mostra que de fato houve 

transformações na paisagem urbana do Centro causadas pelo programa de revitalização. Hoje, 

é impossível separar da imagem do núcleo antigo equipamentos como o Museu do Café ou a 

                                                 

96
  INICIADA nova etapa de obras no bairro do Valongo. Prefeitura de Santos, Notícias, 16 jul. 2014. 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/iniciada-nova-etapa-de-obras-no-bairro-do-

valongo>. Acesso 13 jan. 2022. 
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linha turística do bonde, frutos das primeiras negociações em volta da revitalização iniciadas 

na década de 1990.  

Fotografia 19 – Prédio localizado na rua General Câmara, 96, em 2011 e 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora com imagens do Google Street View
97 

Apesar disso, muitas das construções históricas continuam abandonadas, e em boa parte, 

é possível perceber uma piora nas condições físicas dos imóveis na última década. Tal análise 

foi realizada a partir da ferramenta Google Street View, que disponibiliza imagens de 2011 até 

2019 para a maioria dos logradouros santistas. Essa pesquisa por imagens foi complementada 

com observação presencial na cidade em dezembro de 2021. 

Em alguns casos, a pesquisa mostrou pouca ou nenhuma mudança entre o período 

mencionado – ou seja, o que estava ocupado continuou ocupado, e o que estava abandonado, 

como o Prédio Barão de Lourenço Martins, localizado na Praça da República, 21, continuou 

abandonado.  

                                                 

97
  Disponível em: < https://www.google.com/maps/@-23.9344134,-46.3243868,3a,75y,149.65h,101.14t/data=!3 

m7!1e1!3m5!1suTllYOkRsGTyZCxY7WicXw!2e0!5s20210901T000000!7i16384!8i8192>. Acesso 5 fev. 

2022. 
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Fotografia 20 – Prédio Barão de Lourenço Martins em 2011 e 2019

 

Fonte: elaborado pela autora com imagens do Google Street View
98

 

A rua do Comércio, por sua vez, já foi mencionada neste trabalho como local que, 

apesar de comportar a Casa da Frontaria Azulejada e ser um dos principais acessos para o 

Museu Pelé e a Estação do Valongo para quem já está no Centro, hoje tem um número 

considerável de imóveis em ruínas. O edifício com NP 2 denominado Garagem do Comércio, 

por exemplo, já estava em péssimo estado de conservação em 2011, enquanto ainda era 

utilizada como estacionamento. As fotos de 2019, por sua vez, mostram que toda sua estrutura 

interna ruiu, sobrando apenas a fachada.  

                                                 

98
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9328645,-46.3261825,3a,75y,345.69h,90.18t/data=! 

3m6!1e1!3m4!1sR7omU4lt0SMyrfFOQXP-Ag!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso 5 fev. 2022. 
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Fotografia 21 – Garagem do Comércio em 2011 e 2019

 

Fonte: elaborado pela autora com imagens do Google Street View
99

  

Importante ressaltar que a existência de estacionamentos na região central não é 

permitida em imóveis com NP 1 e 2 desde a primeira versão da lei do Alegra Centro
100

, logo, 

não é considerado como uso adequado neste trabalho. Apesar disso, Barros e Carriço (2019) 

afirmam que este é um problema que se mantém atualmente.  

Um dos motivos para a persistência dos estacionamentos ilícitos, assim como o péssimo 

estado de conservação de construções históricas, está na falta de fiscalização adequada. De 

acordo com o Art. 31 da Lei Complementar nº470-03, os proprietários de imóveis 

deteriorados classificados como NP 1 ou NP 2 seriam intimados pelo poder público, para que 

fossem tomadas as devidas providências (SANTOS, 2003). Em entrevista, Luiz Dias 

Guimarães afirmou que, em sua visão, o principal entrave para a revitalização foi a 

dificuldade da prefeitura de lidar com a questão dos imóveis particulares abandonados. 

Segundo a Entrevistada 1, a fiscalização deficiente foi fator que desvalorizou o potencial de 

mudança do Alegra Centro. O tema voltará a ser abordado na seção 6.4. 

Boa parte dos entrevistados se refere à primeira década do programa como um período 

de sucesso da atuação do poder público no Centro, mencionando principalmente a abertura de 

                                                 

99
  Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.9326193,-46.3318114,3a,90y,48.69h,104.34t/data=!3m 

7!1e1!3m5!1s8ZoVC0WZqnLjsFlB1yEn_g!2e0!5s20110401T000000!7i13312!8i6656>. Acesso 5 fev. 2022. 
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  Ver Anexo I. 
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estabelecimentos voltados para o lazer, como bares e restaurantes, eventos, e restauração de 

edifícios. Dos catorze, quatro estiveram ligados de forma direta com a formulação e 

implementação do Alegra Centro como um todo, enquanto os demais participaram apenas de 

partes específicas do programa, ou se consideraram como beneficiários. 

Além dos efeitos já esperados, as ações empreendidas pela prefeitura repercutiram em 

dois ocorridos não previstos – o aumento na utilização do Centro como cenário para filmagem 

de produções televisivas e uma proposta de tombamento do núcleo antigo pelo Iphan. 

Com a revitalização de imóveis, o núcleo antigo de Santos passou a chamar atenção da 

indústria audiovisual como cenário para gravação de comerciais, filmes e novelas 

ambientados nos séculos XIX e XX. De acordo com Carlos Pinto, Claudia Toledo e Ney 

Caldatto, não houve nenhum tipo de empenho por parte do poder público para atrair este tipo 

de produção, que veio de forma independente. 

Diante da demanda que se acumulava na Secretaria de Comunicação, a prefeitura criou 

em 2005 o organismo de mediação Santos Film Commission, que ficou responsável de 

administrar essas tratativas. Segundo notícia publicada no veículo BoqNews
101

, desde o início 

das atividades do órgão até janeiro de 2019, haviam sido atendidas mais de 500 produções 

cinematográficas, que acabam funcionando como forma de divulgação do Centro. 

Além disso, Jaqueline Alves, João Papa e Ney Caldatto afirmaram em entrevista que, 

assim como todas as movimentações com os planos de revitalização do porto chamaram 

atenção do governo federal, as intervenções no Centro chamaram a atenção do Iphan no final 

da década de 2000. Conforme o explicado por Papa, o programa Alegra Centro surgiu da 

necessidade sentida por um grupo de atores de conseguir recursos para a regeneração do 

Centro, que não estava obtendo sucesso na disputa por recursos de programas federais. Essa 

                                                 

101
  536 produções já foram feitas pelo Santos Film Commission. BoqNews, 26 jan. 2019. Disponível em: 

<https://www.boqnews.com/etc/536-producoes-ja-foram-feitas-pelo-santos-film-commission/>. Acesso 2 dez. 

2021. 
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movimentação eventualmente resultou em uma proposta pública para o tombamento do 

conjunto do Centro histórico, que já possuía sete bens tombados pelo Iphan. 

João Papa afirma que enquanto prefeito, não se opôs ao projeto em momento algum das 

discussões. No entanto, ele também explica que a a reação geral perante ao projeto foi “muito 

forte” por parte do que se presume que seja a iniciativa privada e do setor imobiliário.  

Ainda hoje se faz presente entre esses setores o ponto de vista de que a instituição do 

tombamento gera um certo “congelamento” da cidade, no sentido de que a proteção de 

imóveis gera impedimento e expulsão de atividades. Ronald Couto, arquiteto da Sedurb, 

aponta inclusive que existe uma narrativa construída por alguns segmentos que atribui o 

insucesso da gestão do patrimônio ao processo de deterioração da região central, na lógica de 

que o abandono ocorre por conta desse congelamento. Em sua opinião, no entanto, é o 

contrário - o patrimônio é o que assegura um pouco de qualidade urbana e vitalidade ao 

Centro de Santos. 

Ele atribui também algumas teorias para a existência esse ponto de vista. A primeira 

está relacionada à especulação imobiliária, uma vez que o baixo valor do solo na região (em 

comparação aos bairros próximos à orla) se dá em virtude da sua degradação. Caso as normas 

de preservação venham a ser flexibilizadas, isso permitiria que os atuais proprietários 

revertessem a situação do bairro pela modernização, obtendo lucro. Há também a tese da 

reserva, na qual o Centro é deixado fora dos planos atuais, enquanto ainda há estoque para 

produção na ponta da praia. Após a exaustão dessa região, o Centro seria alvo das atenções. 

Se por um lado o tombamento de fato impede a alteração e demolição de estruturas para 

abrir espaço para a construção de edifícios, por outro, não significa que estas mesmas 

estruturas ficarão alheias ao mundo moderno. Como apresentado na literatura (CHOAY, 

2001; JEUDY & JACQUES, 2006; THROSBY, 2016), apesar de suas dificuldades próprias, 

existem formas de conciliar os interesses de preservação da classe cultural aos interesses 

financeiros da iniciativa privada. 



   

 

237 

 

No entanto, como apontado por Jaqueline Alves, Ronald Couto e Ney Caldatto, há certa 

dificuldade de convencimento da iniciativa privada de Santos tanto quanto a importância da 

preservação quanto das possibilidades de aproveitamento. Em vista disso a proposta de 

tombamento do Centro foi arquivada, segundo os entrevistados. 

Ney Caldatto apontou a imprensa santista, cujo maior veículo atualmente é o jornal A 

Tribuna, como setor que inicialmente apoiou a requalificação da paisagem urbana do Centro 

por compreender que as mudanças teriam potencial de geração de emprego e maior 

movimentação na região. No entanto, Caldatto acredita também que a partir do momento em 

que ficou claro que o programa de revitalização criaria restrições para uso do solo urbano e 

normatizaria intervenções em prédios, a postura de acolhimento mudou para a de crítica. 

Segundo ele, o grande poder de influência deste veículo teria tido influência na tomada de 

decisões a nível municipal, e se constituiria em um dos condicionantes do enfraquecimento do 

programa após a gestão de Papa. 

A literatura dedicada à análise crítica da revitalização do centro histórico de Santos 

revisada antes da coleta de dados cobre até a metade da década de 2010. Por conta disso, foi 

apenas a partir da realização da primeira entrevista que se descobriu que existia uma 

impressão (depois descoberta como generalizada) de que apesar de nunca ter acabado de 

forma oficial, o Alegra Centro foi descontinuado a partir de 2013. 

Na ocasião, Ney Caldatto repetidamente se referiu ao Alegra Centro como um programa 

que entregou resultados durante a primeira década de realização, mas que após a troca de 

gestão municipal em 2013, foi sendo desconstruído até cair no esquecimento. A partir disso, 

buscou-se entender se essa era uma visão específica do entrevistado, ou se era uma percepção 

geral. De fato, essa informação explicaria o porquê da facilidade em encontrar notícias 

mencionando a realização de intervenções na região central com menção explícita ao 

programa Alegra Centro até o início da década de 2010, e subsequente diminuição de 

publicações nos anos seguintes. 

A partir disso, todos os entrevistados seguintes foram questionados pela autora se 

haviam tido percepção de mudança nos rumos da revitalização do Centro a partir dos anos de 
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2012 ou 2013. Em todos os casos a resposta foi afirmativa, seguida pelas razões pelas quais os 

entrevistados acreditam ser esse o caso. O resultado desse questionamento foi sintetizado na 

tabela abaixo: 

Tabela 16 – Razões para a descontinuidade do programa 

Código Quantidade Entrevistados 

Descontinuidade 

administrativa 
7 

J. Alves; I. Rangel; C. Pinto; N. Caldatto; J. P. 

Papa; J. Lopes.; P. Monteiro 

Encerramento de casas 

noturnas 
5 E1; E2; E3; J.P. Papa; L.D. Guimarães 

Múltiplos motivos 4 C. Toledo; J. Lopes; J.P. Papa; P. Monteiro 

Economia nacional 4 E1; J. Lopes; R. Couto.; P. Monteiro 

Necessidade de manutenção 

contínua 
4 J.P. Papa; L.D. Guimarães; C. Pinto; P. Monteiro 

Nao foi deliberado 

(embate/decisão política) 
2 L.D. Guimarães; P. Monteiro 

Petrobrás/Pré-sal 2 C. Toledo; R. Couto 

Mudança de estratégia 1 M. Bonas 

Fonte: elaborado pela autora.  

Dito isso, o primeiro motivo apontado foi a descontinuidade administrativa, repetida por 

boa parte dos entrevistados. Spink, Clemente e Keppke (2001) consideram que apesar de 

grande dificultadora para o andamento de projetos, a descontinuidade é um aspecto normal e 

esperado de qualquer modelo democrático. Práticas e políticas públicas passam por mudanças 

em decorrência de eleições e suas consequentes mudanças no Legislativo e Executivo, o que 

implica também em alterações de ministérios e chefias de agências. 

A figura de João Paulo Papa é percebida como o principal impulso que transformou as 

ações iniciais da ACV para revitalização da região central em um programa regulamentado 

por lei municipal. Na percepção de Carlos Pinto, Jaqueline Alves, Luiz Dias Guimarães e Ney 

Caldatto, a vontade política e trabalho de Papa foram fundamentais para a concretização do 

Alegra Centro e as ações iniciais do programa. De sua parte, Papa afirma que: 
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[...] eu fiz de tudo para levar as estruturas de governo, secretarias para o 

Centro, porque aquele prédio da prefeitura é muito pequeno para tudo que a 

gente tem estruturado. [...] todas as possibilidades possíveis que eu tinha de 

transferir esses funcionários para o Centro, como uma política também, para 

trazer mais pessoas para o Centro, de fazer convencimento [...] constante em 

relação aos empresários, com ênfase aos empresários portuários, no sentido 

de que eles adquirissem ou locassem áreas no centro, recuperassem e 

transferissem os seus funcionários para lá. Então assim, foi um tema que 

teve absoluta atenção do governo o tempo inteiro (PAPA, 2021, grifo da 

autora) 

Das 14 narrativas analisadas, 7 mencionaram a troca de gestão municipal como razão 

por trás da diminuição das atividades do Alegra Centro. Alguns dos entrevistados se 

apressaram em dizer que não acreditam que ocorrido foi resultado de uma decisão deliberada, 

motivada por questões ideológicas ou político-partidárias. Assim como explicado acima, 

reconhecem que a mudança de gestão naturalmente implica em mudanças nas estruturas 

administrativas e prioridades da Prefeitura, que nesse caso, acabaram por afetar o 

funcionamento do Alegra Centro. 

Notou-se também que nas falas de Luiz Dias Guimarães e Marília Bonas, a 

descontinuidade não apareceu de forma explícita. Guimarães, que concedeu a segunda 

entrevista realizada para este trabalho, foi questionado diretamente sobre a existência de 

descontinuidade administrativa, a qual negou: 

Eu acho que felizmente, em Santos, nós temos tido a maturidade para 

entender que os grandes projetos estão acima dos governantes, né. Então eu 

nunca senti uma descontinuidade por questões, aí, político-partidárias, 

ideológicas, não, de jeito nenhum. Tem havido uma afinidade grande de 

todos os últimos prefeitos nesta questão, eu acho que esses altos e baixos, 

eles têm outras razões (GUIMARÃES, 2021). 

No entanto, ele disse em seguida que “em cada momento prioriza-se uma área da cidade, 

ou um projeto. Então isso acaba às vezes prejudicando outros”. Algum tempo depois, afirmou 
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também que as ações do poder público para a revitalização “são como um vasinho de planta, 

você tem que regar diariamente, sabe? É um projeto que se você não regar diariamente, 

permanentemente, as coisas vão se modificando, vão se perdendo, e eu reconheço que ao 

longo dos anos mudou um pouco isso”. A partir disso, percebeu-se que a utilização do termo 

“descontinuidade política” ou “descontinuidade administrativa” poderia evocar uma 

impressão negativa nos entrevistados, dando a entender que a gestão que sucedeu Papa 

deliberadamente escolheu por “desfazer” as mudanças que haviam sido implementadas no 

Centro. 

Após a troca de gestão em 2013, as ações que já haviam sido iniciadas, como a 

restauração do Casarão do Valongo para instalação do Museu Pelé, foram finalizadas, mas 

não houve mais esforços nas direções de recuperação de imóveis, equipamentos culturais ou 

de implementação do Porto Valongo. Ainda que a quantidade de investimentos em novas 

grandes obras de restauros em equipamentos e edifícios históricos da cidade tivesse que 

eventualmente diminuir seu ritmo, João Paulo Papa, Luiz Dias Guimarães, Carlos Pinto e 

Paulo Monteiro destacaram a necessidade de manutenção contínua das estratégias que já 

vinham sendo adotadas. Como visto neste capítulo, por exemplo, o Outeiro de Santa Catarina, 

que funcionou como sede da Fams até 2012, ficou abandonado até poucos anos atrás. 

Enquanto a diferença de atuação do Alegra Centro antes e depois da troca de gestão se 

mostra de forma nítida na fala dos entrevistados e na quantidade de obras realizadas no Centro, 

isso não é observado de forma tão clara nos números anuais de visitantes em equipamentos 

turísticos. Isso se deve, em grande parte, à quantidade de dados disponibilizados pelos órgãos 

contatados, que podem ser verificados na Tabela 4. Contudo, ainda é possível perceber 

algumas variações entre a década de 2000 e 2010, especialmente quando considerados o 

número de pessoas que fizeram o passeio da linha turística do bonde. A linha recebeu mais de 

cem mil visitantes por ano entre 2004 e 2009, número que começou a cair em 2010. De 

maneira semelhante, o Pantheon dos Andradas, após a reabertura em 2006, também viu seu 

número de visitantes cair a partir de 2010. Os dados relativos aos visitantes anuais no Museu 

do Café, disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 
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Paulo, também estão incompletos e demonstram inconsistência nos números do final da 

década de 2000, o que não permite uma análise apurada.  

Em compensação, os dados relativos aos repasses do Dadetur para Santos mostram que 

a partir de 2013, a maioria das intervenções realizadas no Centro estão voltadas para a 

revitalização de vias, consistindo essencialmente em recapeamento e manutenção de calçadas. 

Cuidados como esses consistem em ações primárias para o mantenimento da cidade, e podem 

se configurar como intervenções específicas de regeneração urbana apenas se estiverem 

integradas a outras esferas do agir público. Justamente pela consideração de que intervenções 

físicas básicas não são o suficiente para incentivar assegurar a regeneração, uma das 

estratégias iniciais do Alegra Centro consistiu em conceder benefícios fiscais para 

empreendedores. 

Como já discutido, uma das estratégias iniciais do Alegra Centro para melhoria da 

paisagem urbana e atração de visitantes para as APCs foi a concessão de benefícios fiscais 

para empreendedores que instalassem atividades econômicas voltadas ao lazer, cultura e fluxo 

turístico decorrente. A divulgação dos benefícios conferidos àqueles que participassem do 

programa ficaria sob responsabilidade do escritório técnico, cujas outras atribuições 

envolveriam o fornecimento de assessoria técnica, busca por investidores, entre outros. 

Durante o período entre 2003 e 2011, foram realizados 2916 atendimentos ao público, sendo 

que 77% destes ocorreu a partir de 2007 (SEPLAN, 2012). 

Jaqueline Alves e Ney Caldatto afirmam que após a troca de gestão, o escritório técnico 

deixou de cumprir as funções que lhe eram designadas, não mais servindo como meio de 

interlocução entre empreendedores e prefeitura. Sem essa ferramenta, não é de se estranhar 

que o número de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços no Centro tenha 

parado de crescer. 

Os dados fornecidos pela Seplan (2012), apresentados na Tabela 15, mostram que entre 

2003 e 2011, quase quatro mil empresas foram abertas nas APCs 1 e 2. Ao mesmo tempo, 

dados coletados por Barros e Carriço (2019) mostram que entre 1985 e 2014, o número de 

estabelecimentos de comércio varejista diminuiu em 26,5% na área de abrangência, enquanto 
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o atacadista diminuiu em 35%. O número de prestadores de serviço se manteve sem alterações 

expressivas. 

Apesar de parecer um número considerável, a abertura de empresas na década de 2000 

não foi o suficiente para reverter o esvaziamento do Centro. Desses dados, surgem duas 

hipóteses: o número foi insuficiente diante do volume e rapidez do esvaziamento; a abertura 

de novas empresas estava se encaminhando para a reversão da situação no Centro, mas o 

encerramento das atividades em vários estabelecimentos a partir de 2012 rapidamente fez com 

que o processo voltasse ao seu estado inicial. 

Com base em entrevista realizada com Ricardo Martins da Silva, responsável pelo 

escritório técnico no final da década de 2010, Spada (2019) indica que a recessão econômica a 

partir de 2014 foi um dos fatores que deu início a um novo esvaziamento do Centro. Somado 

a isso, o autor comenta também a dificuldade de adaptação de imóveis às novas exigências de 

segurança e acessibilidade. 

Tal dificuldade pode ser atribuída ao aumento na rigidez da fiscalização e regras de 

segurança impostas pelo corpo de bombeiros após o desastre ocorrido na Boate Kiss, em 

Santa Maria (RS) em janeiro de 2013, como comentaram os Entrevistados 2 e 3. 

A tragédia citada resultou na morte de 242 pessoas, em sua maioria jovens estudantes, e 

as causas apontadas estão relacionadas a várias irregularidades e infrações às regras de 

segurança da estrutura física da boate. Segundo o estudo de Nascimento e Marin (2018), nos 

anos que antecederam o ocorrido, a cidade de Santa Maria não vinha investido nas políticas 

públicas que garantissem espaços qualificados para o lazer. Após o desastre, foram criadas 

medidas normativas de regularização e maior rigidez na fiscalização de casas noturnas, não 

apenas na cidade como em todo o país. 

João Paulo Papa também indicou o acontecimento como um dos fatores de influência na 

diminuição de estabelecimentos no Centro. O Entrevistado 2, ex-proprietário de uma casa 

noturna localizada na APC1, que encerrou suas atividades em 2014. Ele afirmou que as 

exigências para a renovação do alvará de funcionamento se tornaram muito mais rígidas após 
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o caso de Santa Maria, e que ao completá-las, a capacidade total de clientes na casa seria 

diminuída consideravelmente. Ao constatar que os gastos não seriam supridos pelos ganhos, 

tomou a decisão de não renovar o alvará e encerrar as atividades, atitude que foi seguida por 

outros empreendedores da região.  

O Entrevistado 3 é um dos proprietários de um restaurante que se instalou na APC 1 

antes do programa Alegra Centro e continua suas atividades até o presente. Apesar de não ter 

tido problemas com seu imóvel, ele também acredita que as novas exigências repercutiram no 

fechamento de muitos estabelecimentos, o que impactou diretamente na frequência de 

visitantes no Centro. 

Dessa maneira, os esforços feitos pelo Alegra Centro para atração de prestadores de 

serviço das áreas de lazer e cultura no início da década de 2000 não durou mais do que uma 

década. Um fato percebido na narrativa do Entrevistado 2, e que posteriormente foi destacado 

por João Paulo Papa, foi que o poder público não promoveu nenhum tipo de apoio para 

incentivar a permanência dos empreendedores locais - seja por meio de assessoria, incentivo 

para a mudança de imóveis mais adequados às normas, ou de qualquer outra forma. Nas 

palavras de Papa, “na medida que você endurece e não dá muita alternativa, um comerciante 

mais frágil, ele desiste, né. Não consegue, não consegue fazer as adequações necessárias, não 

consegue fazer. Teve também esse fator ali”. 

Por fim, a última questão identificada a partir das narrativas analisadas foi a frustração 

com as expectativas geradas pelo aumento da economia santista com o anúncio do pré-sal. 

Como já indicado por Viana e Marum (2020), o processo de transformação urbana da região 

do Valongo, que já estava sendo promovido desde o final da década de 1990, foi 

impulsionado pelo anúncio da Petrobrás em 2006. 

Além de desvalorização no preço de imóveis comerciais em toda a cidade, a recessão 

econômica de 2014 também levou a Petrobrás a escolher por utilizar a estrutura já existente 

no Rio de Janeiro para as operações da UO-BS. Assim, a perspectiva de construção de mais 

duas torres para quatro mil funcionários no Valongo, e todo o impacto que isso traria para a 

região, também não se concretizou. 
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Apesar da ausência de investimentos do gênero na região Central, ressalta-se que a 

gestão de Paulo Alexandre Barbosa não deixou de lado a importância da atividade turística na 

orla. Segundo o portal da prefeitura
102

, a Ponta da Praia recebeu R$130 milhões em 

investimentos da iniciativa privada entre 2018 e 2021, revertidos em obras ligadas 

exclusivamente à atividades de lazer e turismo. Os resultados renderam a construção de um 

novo prédio para o Mercado do Peixe, um Centro de Atividades Turísticas e remodelação das 

vias de trânsito local. Além disso, o calçadão da orla foi ampliado para abrigar ciclovia, 

bicicletários, novos espaços de convivência e áreas para a prática de esportes. O site afirma 

também que moradores, proprietários de comércios na região e praticantes de esporte foram 

ouvidos em reuniões com profissionais da prefeitura. 

O grande contraste observado entre as obras realizadas na Ponta da Praia em um período 

de três anos e as obras do Centro durante uma década está na participação da comunidade 

local, e na fonte dos investimentos realizados. Obviamente, este trabalho não tem a pretensão 

de comparar a Nova Ponta da Praia com o Alegra Centro, uma vez que apesar dos dois terem 

os objetivos comuns de melhorar a paisagem urbana e propiciar a atividade turística, existe 

um desnível de complexidade entre as intervenções realizadas nos dois locais.  

Apesar disso, é interessante notar que todos os R$ 130 milhões gastos são provenientes 

da iniciativa privada, que em troca, recebeu autorização para alteração de uso de terrenos em 

áreas com restrições de atividades, de acordo com mudanças ocorridas na Lei Municipal de 

Uso e Ocupação do Solo em 2018.  

 

6.4 Lacunas 

Ao longo dos anos, o Alegra Centro se configurou como uma política pública que 

buscou promover mudanças complexas em múltiplos aspectos do tecido urbano. Os objetivos 
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  SANTOS. Nova Ponta da Praia. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/nova-ponta-da-

praia>. Acesso 12 nov. 2021. 
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indicados na Lei Complementar nº 470/03 estavam voltados quase que exclusivamente para a 

promoção de recuperação e conservação de imóveis - seja por responsabilidade do poder 

público no caso de edificações tombadas, ou por investidores privados nos demais casos - e 

para o incentivo de instalação de atividades econômicas de apelo turístico e cultural. Nessa 

redação, o incentivo para uso habitacional aparecia atrelado à criação de operações urbanas 

consorciadas (SANTOS, 2003) 

A Lei Complementar nº 640/08, por sua vez, acrescentou às estratégias iniciais a 

provisão habitacional, criação de parque universitário-tecnológico, e ampliação da integração 

porto-cidade, incluindo complexo turístico com terminal marítimo e marina pública. Nota-se 

que apesar do programa incluir desde 2003 a zona portuária dos armazéns 1 a 8 em sua área 

de abrangência, o complexo turístico foi incluso posteriormente (SANTOS, 2008). Dois 

acontecimentos já mencionados antecederam a alteração da lei: a obtenção de recursos do 

Ministério das Cidades na segunda metade da década de 2000, para realização de estudo de 

viabilidade econômica com a empresa Ove Arup; e o anúncio da construção de três torres no 

bairro do Valongo por parte da Petrobras, em 2006. Nenhum dos dois rendeu resultados que 

correspondessem às expectativas geradas. 

Para além disso, outras iniciativas de menor porte também não conseguiram alcançar o 

sucesso esperado - tanto a oficina-escola quanto as ações de educação patrimonial voltadas 

para o público infantil poderiam ter ampliado o alcance do programa para os âmbitos 

educacional e social sem desviar do objetivo inicial de preservação do patrimônio. 

Considerando tudo isso, é possível afirmar que o Alegra Centro, ao menos até a última 

alteração de lei em 2019, foi um programa que tentou abarcar vários temas recorrentes em 

políticas urbanas como forma de se inserir na competitividade internacional de cidades. 

Apesar disso, poucos foram os resultados duradouros, como visto no decorrer desta 

dissertação. 

A criação dos subprogramas voltados para habitação e parque tecnológico não levou em 

conta a visão integral da realidade urbana, uma das características mais significativas do 

planejamento estratégico urbano segundo Güell (1997). 
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No que diz respeito ao objetivo de requalificação de cortiços inserido no Alegra Centro 

Habitação, são apontadas duas falhas principais: não se buscou contato com os moradores de 

cortiços do Centro, aqueles que seriam os principais afetados pelas ações do subprograma de 

habitação, para ouvir sobre suas necessidades e desejos; e não foi considerada a realidade 

quanto à propriedade dos imóveis convertidos em cortiços.  

Ao final de todas as conversas, os entrevistados foram encorajados a apresentar suas 

críticas, positivas e negativas, ao Alegra Centro. 

Tabela 17 – Pontos fracos do programa 

Código Quantidade Entrevistados 

Falta de fiscalização 3 P. Monteiro; J. Alves; E1 

Comunicação do escritório técnico 3 E1; E2; R. Couto 

Ações complementares 2 J. Alves; J. P. Papa 

Habitação 2 J. P. Papa; L.D. Guimarães 

Envolvimento da comunidade 2 E1; N. Caldatto 

Porto 1 J. P. Papa 

Atuação na Área de Proteção Cultural 

2 
1 N. Caldatto 

Fonte: elaborado pela autora. 

Parte dos temas identificados foram abordados ao longo do trabalho, como provisão 

habitacional, construção de complexo turístico-cultural no porto, e atuação do poder público 

na APC 2. Apesar de já mencionado em seções anteriores, cabe fazer algumas observações a 

respeito da falta de fiscalização de obras e imóveis abandonados, e sua relação com o 

escritório técnico. 

Conforme apontado pela Entrevistada 1, o escritório não funcionava como órgão de 

regularização, mas sim de consultoria. Segundo ela, foram encaminhadas listagens de 

irregularidades em anúncios e obras para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), 

responsável pela aplicação de multas, mas a medida nunca foi implementada. 
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Em seus anos de duração, o Alegra Centro sempre esteve sob a responsabilidade da 

Seplan
103

, mas a quantidade de estratégias e ações que se buscou implementar não poderia ser 

atendida em sua totalidade de maneira exclusiva por uma única secretaria. Ao passo que 

Bichir e Canato (2019) afirmam que a ação conjunta de múltiplos setores são uma das 

alternativas para problemas complexos, as autoras também alertam que a articulação entre 

eles pode não ocorrer de modo harmônico. Tanto Ney Caldatto, chefe do departamento 

responsável pelo Alegra Centro na Seplan, quanto Carlos Pinto, ex-Secretário de Cultura, 

afirmam que o processo de formulação do programa ocorreu harmoniosamente, especialmente 

entre as Secretarias de Planejamento, de Cultura e de Turismo. Entretanto, com o passar dos 

anos, as atividades que requeriam a atuação de múltiplos setores para sua realização não 

contavam mais com o mesmo grau de participação. Nas palavras de Ney Caldatto: 

No começo foi bom [...]. Então cada um tinha o seu papel que foi cumprido 

tranquilamente [...]. Porque assim, Secretaria de Finanças pisava na bola, a 

Secretaria de Segurança pisava na bola. Porque assim, a gente combinava, 

sei lá, o evento Música na XV. [...] A gente discutia tudo com eles, [...] os 

caras representantes da secretaria „tá certo?‟, „tudo certo, tudo certo‟. 

Fechava o acordo. chegava lá, os caras não cumpriam. Não ia fiscalização, a 

guarda municipal assistia tudo aquilo e não fazia nada. Então na reunião 

seguinte os caras queriam me matar, xingava prefeito, xingava todo mundo 

(CALDATTO, 2021). 

De maneira semelhante, Luiz Dias Guimarães, ex-Secretário de Turismo, acredita que 

existia sinergia entre os diferentes órgãos envolvidos no início, mas que isso foi se perdendo 

conforme as equipes foram mudando. É interessante contrastar a visão dos três entrevistados 

citados, todos de envolvimento direto na formulação do programa, com dois outros 

entrevistados que estavam mais próximos à implementação do que da formulação. Ao ver de 

Jamir Lopes, produtor cultural idealizador do Música na XV, e a Entrevistada 1, ex-

funcionária do escritório técnico, essa parceria entre setores não era sentida por eles nas 
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operações cotidianas. A partir das falas dos entrevistados, entende-se que a comunicação 

intersetorial ocorria entre os chefes das pastas, enquanto a implementação de ações, por vezes, 

era feita de forma independente: 

Uma parceria, assim, propriamente dita, não existia, ou seja, um diálogo. 

Olha, cada um trabalhava de forma independente [...] o gabinete do prefeito, 

né, colocando como prioridade essas ações, de estar revitalizando esse 

território tão importante para a cidade. Então a partir dessa ambientação do 

prefeito do gabinete do prefeito, as outras secretarias acabavam se 

adequando ao “o que que eu posso criar para tá colaborando com essa 

prioridade?”, né? No português claro, [...] quando não é prioridade do 

prefeito, a coisa não acontece (LOPES, 2021). 

Como explicado por Nascimento (2010), incorporar a intersetorialidade em políticas 

públicas implica na articulação de saberes técnicos, uma vez que especialistas de diferentes 

áreas se unem em agendas coletivas com objetivos comuns. Como um programa que visava 

gerar grandes mudanças duradouras no Centro da cidade, foi essencial que a formulação do 

Alegra Centro tivesse a participação de vários setores. Algumas de suas operações foram 

realizadas de forma independente, como Jamir Lopes afirma que foi o Música na XV, 

completamente idealizado e realizado pela Secult, ainda antes do lançamento formal do 

programa de revitalização. Outras intervenções implementadas até a metade da década de 

2010, como a Oficina Escola e o restaurante-escola Estação Bistrô, por se tratarem de 

iniciativas de cunho social que aliavam o acolhimento de jovens em situação de 

vulnerabilidade social à formação profissional no setor de serviços, necessariamente tiveram 

de ser administradas por mais de um setor. 

Nota-se que as ações cuja atuação de mais de uma secretaria foi planejada e bem 

delineada desde o início, como o restaurante-escola, a atuação intersetorial ocorreu de forma 

mais fluida do que em outras. No caso do evento semanal Música na XV, por exemplo, um 

dos entraves identificados foi a falta de integração no agir de cada setor. Ainda que 
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houvessem reuniões prévias para definição das atividades a serem realizadas por cada 

secretaria, os acontecimentos na prática diferiam do que havia sido combinado
104

. 

Outro exemplo da fraqueza da atuação intersetorial no programa está na penalização de 

obras e anúncios irregulares e abandono de imóveis, conforme já mencionado. A Entrevistada 

1 afirmou que todo o esforço por parte do escritório técnico em convencer os proprietários e 

locatários de imóveis a adaptarem-se às medidas postas na lei foi fracassado diante da 

ausência de fiscalização adequada: 

Foi um trabalhão de convencimento, era uma briga, uma briga com as 

pessoas porque o investimento, [...] tem que tirar essa caixa e tem que botar 

um negocinho desse tamanho. [...] “Ah, mas porquê? E o meu vizinho?”. E 

aí o vizinho não fazia, e aí, o vizinho não fazendo, ele que tem uma caixa 

gigante tampa a fachada do que fez [...]. E aí a gente meio que garantia que 

ia fazer porque tem a multa, porque tem um prazo, e aí o que acontecia, 

Gabriela, não acontecia. A multa não aconteceu. Não aconteceu o prazo, não 

aconteceu nada, e a gente, eu por exemplo, fiquei com a cara no chão 

(ENTREVISTADA 1, 2021). 

Quando se trata das ações do Alegra Centro que lidam diretamente com o cidadão 

santista, como a adequação de anúncios e fachadas, o sucesso na implementação dependia da 

atuação conjunta entre diferentes entidades municipais – no caso, o escritório técnico da 

Seplan e a Seosp. A ausência de cooperação foi um dos fatores determinantes para a falha da 

iniciativa. 

                                                 

104
  Não foram obtidas informações suficientes para análise das razões pelas quais isso ocorreu. Enquanto existe 

a possibilidade de que as causas de insucesso estejam na fraqueza do fluxo de comunicação e interação 

necessária para o arranjo, aspecto essencial apontado por Bichir e Canato (2019), também não se elimina a 

possibilidade de que houvesse uma colisão não declarada de interesses. 
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Aos temas apontados como lacunas do Alegra Centro pelos entrevistados, disponíveis 

na Tabela 17, junta-se também mais um tema observado na literatura teórica e analítica a 

respeito de políticas de regeneração urbana - a participação popular. 

Como abordado no Capítulo 4, uma das contribuições mais evidentes que o estudo de 

casos nacionais pode trazer é a importância da participação comunitária na construção de um 

programa de sucesso. Enquanto Köhler (2011) mostra que a criação de ilhas no Bairro do 

Recife resultou na exclusão da população local, a participação da comunidade nas 

intervenções de São Luís, como descrito por Andres (2006) e Vieira (2007), contribuíram para 

a ocupação do espaço pelos próprios moradores e trabalhadores locais. Ao estudar o caso da 

Lapa, bairro do Rio de Janeiro (RJ), Vaz e Jacques (2003) também destacam como a 

manifestação da cultura local se juntou com a participação comunitária, e o espaço público 

resultante disso permite um encontro entre os moradores locais, visitantes e turistas. 

Jacobs e Dutton (2000) também afirmam que a resolução de necessidades locais deve 

estar entre os primeiros objetivos do processo de regeneração, já que é isso que garantirá que 

a implementação seja a mais efetiva possível. No entanto Comitre (2013) acrescenta que o uso 

do patrimônio como elemento na criação de cenários em programas como o Alegra Centro 

camufla os problemas urbanos, pois a parcela populacional incluída no processo normalmente 

é aquela com maior poder aquisito. 

Ao examinar a interação entre sociedade civil e governo local na construção e 

implementação do Alegra Centro, Bittencourt (2010) enfatiza que “[...] a participação dos 

membros da Associação Centro Vivo no processo de elaboração da política pública é retratada 

frequentemente pelos atores como símbolo de „ampla participação da sociedade civil‟” 

(BITTENCOURT, 2010, p. 102). 

Os atores mencionados por ele no parágrafo são, em sua maioria, empresários que 

foram membros da ACV. No entanto, o autor explica também que a concepção de sociedade 

civil é indissociável de movimentos sociais e associações voluntárias. Logo, ao considerar a 

participação da ACV como indicador único de participação civil, corre-se o risco de julgar a 
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atuação de um seleto grupo de empresários como manifestação representativa dos desejos e 

necessidades da sociedade em geral. 

Apesar da criação em 2010 de um subprograma voltado para a provisão habitacional e 

reabilitação de cortiços, a literatura estudada afirma que a população encortiçada não foi 

consultada em nenhum momento. A Entrevistada 1 e Ney Caldatto reconhecem que não 

houve tentativa de contato e inclusão comunitária por parte dos gestores do programa, o que 

consideram como uma das falhas do Alegra Centro. 

Como descrito por Jacques (2003), quanto menos participativo for o espetáculo, mais a 

cidade se torna um cenário. Os projetos de preservação e revitalização de áreas urbanas 

precisam considerar a população local, agindo a partir de uma abordagem que funcione de 

baixo para cima. São retomadas aqui duas das críticas feitas por Sant‟Anna (2016) ao PCH, 

que apesar de feitas tendo em vista um programa federal, se adaptam às condições do Alegra 

Centro: não apenas o uso habitacional deve ser estimulado, mas o investimento em ações 

pontuais, como a criação de novos equipamentos, é incapaz de transformar realidades 

complexas.  

As intervenções físicas feitas no patrimônio protegido de Santos não se configuram 

como ações “fachadistas”, no sentido de ações superficiais como a pintura de fachadas, 

conforme define Andres (2016) ao discutir a revitalização de São Luís - boa parte das obras 

realizadas em Santos se dedicou à transformação de estruturas abandonadas (ou em péssimo 

estado) em equipamentos com potencial de atração turística, evitando reformas superficiais.  

Ainda assim, João Paulo Papa e Jaqueline Alves acreditam que as intervenções 

estruturais poderiam ter sido complementadas por ações de menor porte, identificadas na 

Tabela 17 pelo código “Ações complementares”. A melhoria de iluminação pública, 

implementação de ciclovias e embutimento de fiação elétrica são elementos que poderiam ter 

ajudado no convencimento dos proprietários de estabelecimentos comerciais a participarem 

da revitalização por meio da adequação e restauração de fachadas: 
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Então assim, o cara que recebe o incentivo de IPTU para restaurar sua 

fachada, ele faz aquilo, só que se o programa de revitalização, que é muito 

mais amplo, que tem mobilidade, iluminação pública, equipamento públicos, 

se isso não funciona, ele tá ali meio que fazendo papel de otário, né. Ele é 

obrigado a restaurar a fachada dele e não acontece mais nada? (ALVES, 

2021) 

Desde sua primeira versão, a lei do Alegra Centro buscou impor outras medidas que 

garantissem que o programa fosse além da implementação de ações pontuais, de modo a 

tornar a revitalização um “processo irreversível”, nas palavras do ex-prefeito João Papa. 

Ainda assim, as intervenções realizadas não reverteram a realidade complexa do 

esvaziamento do Centro, seja de moradores ou de estabelecimentos comerciais, uma vez que 

medidas como a aplicação de multa em obras irregulares não foram devidamente reforçadas 

pelos órgãos responsáveis. 

 

6.5 O Alegra Centro hoje 

Como explicado na introdução, esta dissertação inicialmente visou examinar as ações de 

revitalização do Centro de Santos até o ano de 2016, que marca o fim da primeira gestão de 

Paulo Alexandre Barbosa. A pesquisa realizada revelou que a maioria das grandes 

intervenções realizadas sob a bandeira do Alegra Centro foram iniciadas até o último ano da 

gestão de João Paulo Papa, em 2012. Nos anos que se seguiram, além da finalização e 

inauguração de obras começadas na gestão anterior, houve também algumas pequenas ações 

de manutenção de vias urbanas localizadas dentro da área de abrangência do programa, mas 

que não se configuraram como parte de um plano estratégico para a revitalização urbana. 

Posto isso, faz-se necessário explorar de maneira breve alguns dos eventos que 

ocorreram após o período de abrangência desta pesquisa, para que se entenda melhor o 

cenário e perspectivas atuais para o Centro de Santos. 
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De acordo com Ronald Couto dos Santos, começaram em 2018 discussões voltadas para 

uma nova redação do programa Alegra Centro, que adotasse um novo ponto de vista em 

relação à proteção paisagística da região. No mesmo ano, a Sedurb publicou um documento 

de apresentação ao novo projeto de lei. Nele, afirma-se que a revisão se apoia na necessidade 

da construção de cidades onde moradia e trabalho estejam mesclados, de forma que as 

diversas áreas da cidade sejam equilibradas. Dessa forma, entende-se como indispensável a 

criação de ferramentas que garantam inclusão da população de baixa renda já residente na 

região, além do incentivo à criação de novas unidades habitacionais e ocupação dos armazéns 

de 1 a 8 do porto (SEDURB, 2018). 

No final de 2019 foi aprovada a Lei Complementar n.º 1.085, com nova redação do 

Programa Alegra Centro. Em busca de estabelecer uma comunicação mais clara, foi inserido 

na lei um glossário listando a definição desde conceitos amplos e abstratos, como estado de 

conservação e patrimônio cultural, até termos técnicos relacionados às obras de revitalização, 

como caixilho e massa raspada. Percebe-se também que a listagem de estratégias e planos de 

ação foi ampliada, agora incluindo explicitamente elementos que não estavam nas redações de 

2003, 2005 e 2008, como transporte urbano e padronização de comércio ambulante (SANTOS, 

2019). 

Dentre as alterações previstas na lei, as mais citadas pelos entrevistados são as 

mudanças nos instrumentos de proteção paisagística, que incluem alterações nas regras de 

proteção aos níveis de proteção previamente estabelecidos, e novas iniciativas de incentivo 

habitacional. Para Ronald Couto dos Santos, as revisões feitas se aproximam de instrumentos 

mais modernos de proteção paisagística, e permitem a viabilização de novas possibilidades 

para o uso do patrimônio cultural material. 

Glessio Cagnoni, arquiteto do escritório técnico, explica em entrevista para o G1
105

 que 

os imóveis classificados com NP2, por exemplo, agora podem passar por alterações na 

                                                 

105
 SUCESSO do Alegra Centro depende de habitação e negócios. G1 - Câmara de Santos. 7 nov. 2019. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/especial-publicitario/camara-municipal-
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fachada, como a instalação de vitrines, desde que os aspectos históricos do imóvel não sejam 

descaracterizados. Na redação de 2003, as construções com essa classificação não poderiam 

sofrer nenhuma alteração em suas fachadas e telhado. 

Conforme o Art. 8 da Lei Nº1085/19, do “novo” Alegra Centro, os imóveis 

classificados com NP2 agora são entendidos como construções “a serem preservados, 

restaurados ou reconstruídos, apenas externamente, incluindo os seus elementos construtivos, 

decorativos, volumetria, cobertura e fachadas, mas admitindo adaptações futuras reversíveis e 

sem prejuízos substanciais ao bem protegido” (SANTOS, 2019, Art. 8). As especificações são 

incertas, uma vez que caberá ao Escritório e ao Condepasa determinar ou não se as alterações 

previstas em cada projeto geram prejuízos substanciais ou não. 

Sobre os incentivos habitacionais, Ronald Couto dos Santos afirma que: 

O novo Alegra vem com um recado, deixa um recado claro para o município, 

que quer habitação no Centro de várias formas, seja de novos produtos, seja 

de através de retrofit de edifícios de maior porte que estão desocupados em 

função de esvaziamento do centro, seja na ação de conversão de imóveis de 

pequeno porte com nível de proteção cultural em residências de quatro, 

cinco, seis unidades. É um recado muito claro isso, de intenção de ocupação 

habitacional (SANTOS, 2021). 

Atualmente, a atuação do escritório técnico está voltada para a realização de um 

diagnóstico dos imóveis localizados dentro da área de abrangência do programa. O plano é 

que os dados sejam inseridos no sistema de informações geográficas da prefeitura, para que 

possam ser consultados a qualquer momento – o que facilitaria muito a resolução da falha de 

                                                                                                                                                         

desantos/camara-de-santos/noticia/2019/11/07/sucesso-do-alegra-centro-depende-de-habitacao-e-

negocios.ghtml>. Acesso 12 jul. 2020. 
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comunicação ocorrida entre o escritório e a população alvo do programa, apontada neste 

trabalho
106

. 

Outra mudança relevante é que os incentivos ligados a ocupação e instalação de 

atividades econômicas, originalmente incorporados no programa Alegra Centro, foram 

transferidos para um novo programa chamado Santos Criativa
107

. Dessa forma, o novo Alegra 

Centro se dedica a tratar de incentivos e benefícios ligados ao imóvel em si. 

Em 2019, o então prefeito Paulo Alexandre Barbosa afirmou em entrevista concedida à 

Alcântara (2019) que o Santos Criativa é: 

Um projeto que concede isenções fiscais pros empreendedores do centro, 

que estão passando por desafios [...] e a prefeitura está oferecendo seu apoio, 

isentando pagamento de IPTU, INSS quem tem seus negócios aqui no 

Centro. São mais de 280 atividades que terão isenção [...] para quem está no 

centro da cidade e para quem deseja vir. Qual a exigência que a prefeitura 

faz [...]: apenas que metade dos empregos gerados nessas atividades seja 

preenchido por santistas (ALCÂNTARA, 2019, s.p.). 

 

                                                 

106
  ALEGRA Centro inicia avaliação de imóveis com vistas a novos empreendimentos em Santos. Prefeitura de 

Santos, Notícias, 16 fev. 2021. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/alegra-centro-

inicia-avaliacao-de-imoveis-com-vistas-a-novos-empreendimentos-em-santos>. Acesso 23 nov. 2021. 

107
  O programa Santos Criativa foi instituído pela Lei Complementar nº 1054, de 27 de setembro de 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de bens patrimoniais como recurso turístico dentro do contexto de cidades 

globalizadas, inseridas em um cenário de competição mundial, não é fenômeno escasso. Já 

são comuns os casos nos quais as cidades adotam estratégias de desenvolvimento voltadas 

para a requalificação da paisagem urbana com objetivo de se tornarem mais atrativas para 

investidores e turistas. 

Muitas vezes, parte das ações tomadas para implementação desses projetos está voltada 

para melhoria física do meio urbano, sem que seja levada em conta a resolução de problemas 

sociais existentes ou inclusão da população local. Não é incomum que as áreas escolhidas 

para atuação sejam despidas de seus antigos usos e frequentadores para que se tornem núcleos 

de lazer e entretenimento voltados para o público com maior poder aquisitivo, como o Pátio 

de São Pedro no Recife, ou o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. 

Em meio a isso, a presença do patrimônio material em tais áreas se configura como 

elemento que para além de valor econômico, carrega consigo capital cultural. Dessa forma, o 

tratamento de ativos patrimoniais une o conceito e função original do bem, enquanto 

manifestação cultural de um povo, e as expectativas do consumidor que adquire este bem, 

formando um produto que possa transmitir uma experiência cultural satisfatória. 

Apesar da crescente valorização do patrimônio como atrativo turístico, no capitalismo 

avançado, onde o uso do solo é medido em termos da rentabilidade da atividade ali efetuada, a 

decisão entre o mantenimento ou a demolição de uma construção já existente muitas vezes é 

decidida com base em seu rendimento econômico. 

Um dos exemplos mais extremos disso, conforme descrito por Lessa (2017), aconteceu 

na Avenida Paulista, em São Paulo. A Mansão Matarazzo, construída no final do século XIX 

pelo Conde Francesco Matarazzo, passou por tentativas de tombamento desde 1975, a 

contragosto dos proprietários. Seguido da reabertura do processo em 1989, houve duas 

tentativas de demolição ilegal do casarão com bombas instaladas em seu porão. A estrutura do 

imóvel foi comprometida, mas a briga entre o poder público e os proprietários continuou até 
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1996, quando a casa desabou por conta de danos propositais feitos às colunas de sustentação. 

Nunca se descobriu ao certo como que as bombas e o dano às colunas ocorreram. 

Apesar de se tratar de um caso extremo, o ocorrido com a Mansão Matarazzo serve para 

ilustrar o quão longe alguns agentes estão dispostos a ir para garantir o lucro. Ao que se sabe, 

não houve casos semelhantes ocorridos em Santos, mas não é difícil conceber uma iniciativa 

privada que se contraria às medidas de proteção por entender que a demolição pode ser mais 

lucrativa. 

Dessa forma, o debate sobre a preservação de edifícios de valor histórico-cultural, 

especialmente em cidades onde a valorização do solo ocorre de forma desenfreada, como 

Santos, tem muito a se beneficiar com a criação de mecanismos de convencimento 

direcionados às elites econômicas. Dentro do sistema de acumulação de capital no qual o 

patrimônio se insere, o foco exclusivo nos interesses socioculturais da preservação pode ser 

frágil demais em vista ao embate enfrentado com os interesses econômicos. Conforme Durand 

(2001), a adoção de uma visão sistêmica fundamentalmente passa pela compreensão da 

divisão do trabalho entre a iniciativa privada e o governo. 

Essa pesquisa buscou examinar as ações empreendidas pelo poder público municipal 

com objetivo de requalificar a paisagem urbana do Centro de Santos e seus resultados. Para 

cumprir com este objetivo, o programa Alegra Centro adotou duas estratégias centrais. A 

primeira consistiu em intervenções físicas, incluindo as restaurações de patrimônio em ruínas 

para a instalação de novos equipamentos, enquanto a segunda esteve baseada na criação de 

incentivos fiscais para investidores privados, para a conservação e recuperação de imóveis. 

A primeira hipótese testada na dissertação é que as intervenções realizadas no núcleo 

antigo de Santos a partir da década de 2000, não foram eficazes em transformá-la em núcleo 

de lazer e turismo cultural, nem em reverter o esvaziamento da região, transformando-a em 

núcleo de lazer e turismo cultural. 

Durante a primeira década do programa, o esvaziamento do Centro como local de 

entretenimento foi sendo revertido lentamente pela instalação de comércios e serviços, 
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processo no qual o evento semanal Música na XV teve grande participação. No entanto, os 

dados apresentados ao decorrer da dissertação também mostram que ao comparar os anos de 

1986 e 2015, o comércio varejista da região diminuiu em 26,5%. A partir das entrevistas 

realizadas, percebe-se que o progresso na atração de novos estabelecimentos, obtido durante a 

década de 2000, se reverteu em decorrência de diversos motivos. Desses, foram destacados a 

pausa em investimentos na região central por parte do poder público, a frustração de 

expectativas de desenvolvimento relacionadas à instalação das torres da UO-BS e ao 

complexo turístico-cultural no porto, e a situação econômica nacional. No caso específico das 

casas noturnas, muitas tiveram de encerrar suas atividades devido ao aumento na rigidez da 

fiscalização e regras de segurança impostas pelo corpo de bombeiros após o desastre ocorrido 

na cidade de Santa Maria (RS), em janeiro de 2013, na Boate Kiss. 

Há de se considerar também as obras realizadas para restaurar e dar nova utilização ao 

patrimônio santista, o que leva à segunda hipótese estabelecida na introdução. Esta se refere 

às intervenções realizadas no núcleo antigo de Santos durante a implementação do Programa 

Alegra Centro, e a sua ineficácia em remediar a subutilização e destruição do patrimônio 

cultural material e imóveis de interesse histórico. A hipótese foi parcialmente confirmada.  

A transformação dos teatros Coliseu e Guarany, e do Casarão do Valongo em novos 

equipamentos são exemplos de grandes intervenções simbólicas realizadas em um patrimônio 

que até então se encontrava em ruínas. Esse tipo de ação funcionou como uma espécie de 

cartaz para a atuação do programa Alegra Centro, mostrando à população que, de fato, o 

poder público estava empenhado em transformar a região. Esse tipo de propaganda é valioso 

para convencer os atuais e potenciais empreendedores do Centro de que seus investimentos 

em obras de restauração e adequação de fachadas seriam respaldados pelas demais ações da 

prefeitura. 

Ainda assim, muitas das construções históricas continuam abandonadas, e em boa parte, 

é possível perceber uma piora nas condições físicas dos imóveis na última década. A rua do 

Comércio, citada neste trabalho diversas vezes por ser uma das vias com maior concentração 

de edifícios históricos, hoje apresenta número considerável de imóveis em ruínas. Até mesmo 
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o Outeiro de Santa Catarina, bem tombado que abrigou a sede da Fams por mais de dez anos, 

foi completamente abandonado de 2012 até 2020. 

A linha turística do bonde, reverenciada como um dos grandes marcos da revitalização, 

tem parte considerável de seu percurso rodeada por construções em ruínas. Como afirmou 

Jaqueline Alves, o esperado de uma atração como essa é que os visitantes tenham uma noção 

geral do espaço urbano percorrido, para que depois retornem e visitem com calma os locais 

vistos durante o passeio. Apesar de passar por equipamentos culturais e imóveis recuperados, 

destacados pelo guia turístico que acompanha o passeio, a degradação ainda assim chama 

muita atenção. 

Com o passar dos anos, o Alegra Centro se tornou um programa que tentou abarcar 

dimensões complexas da malha urbana, como a provisão habitacional e a criação de um 

parque tecnológico. Todavia, apesar dos méritos já citados, também é um programa que teve 

dificuldades em implementar até mesmo suas propostas iniciais, especificamente no que diz 

respeito à existência do escritório técnico como ponte de comunicação entre o poder público e 

a sociedade civil. Sem o planejamento e estudo necessários para sua implementação, a criação 

dos subprogramas de habitação e tecnologia foi ineficaz. 

Após a primeira década de realização, a atuação do programa foi diminuindo até que se 

tornasse imperceptível. Enquanto a principal razão apontada foi a descontinuidade 

administrativa, característica comum de qualquer gestão democrática, não se pode atribuir a 

pausa no programa a um único motivo. Conflitos com a Codesp a respeito da utilização de 

área portuária, falta de fiscalização em obras irregulares e imóveis abandonados, fechamento 

de casas noturnas, crise econômica, não concretização das expectativas geradas com o pré-sal 

– todos esses foram fatores de impacto para que o programa fosse descontinuado de forma 

extraoficial.  

Ainda assim, é curioso que um programa que tenha promovido grandes intervenções na 

recuperação do patrimônio santista tenha parado sua atuação até o ano de 2019 sem que 

houvessem maiores repercussões, especialmente quando se nota que a grande maioria dos 

entrevistados se referiu ao Alegra Centro de maneira positiva. Há de se considerar que uma 
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das principais alterações da versão de 2019 do programa está relacionada às mudanças nas 

regras de proteção aos imóveis com NP 2, cujas especificações de cada projeto serão 

avaliadas individualmente pelo escritório técnico e pelo Condepasa. É uma mudança que, 

apesar de ter o potencial de ampliar os usos e reverter a situação de abandono em diversas 

construções de valor histórico do Centro, também permite que alguns interesses se 

sobressaiam na hora de avaliar qual projeto de intervenção pode ser implementado ou não.  

Retoma-se aqui um dos tópicos abordado no início dessas considerações, a respeito da 

Mansão Matarazzo na avenida Paulista, na qual o valor econômico imediato do terreno se 

sobrepôs ao valor histórico e ao potencial valor econômico futuro de se manter a construção. 

Em Santos, a existência de níveis de proteção não possibilitou a demolição completa de 

estruturas, mas a falta de fiscalização permitiu que as construções fossem abandonadas, para 

que a ação do tempo as degradasse cada vez mais. Hoje, com a mudança nas normas de 

preservação, essas mesmas construções não necessariamente precisam ser restauradas de 

forma integral, como seria exigido nos anos anteriores. A política desenhada no início da 

década de 2000 tinha como objetivo a salvaguarda de não apenas o patrimônio tombado, mas 

também o patrimônio protegido pelos NPs. No entanto, a falha na fiscalização do 

cumprimento das medidas estabelecidas na lei fez com que, a longo prazo, o efeito alcançado 

fosse o contrário. 

Conforme apontado ao decorrer da dissertação, a distância entre o desenho inicial de 

uma política pública e a realização de seus objetivos é imensa, e deve-se esperar desde o 

início que haverá necessidade de alteração dos planos iniciais (ARRETCHE, 2001). O que se 

observa com o Alegra Centro é que mesmo que sua lei tenha sido alterada em 2005 e 2008, as 

estratégias não foram alteradas de maneira a tornar a atuação do programa mais fluida. 

Refere-se, com essa afirmação, especialmente à atuação do escritório técnico, e às falhas de 

comunicação identificadas desde os primeiros anos do programa. No entanto, é importante 

frisar que o desempenho do escritório depende também do tamanho e multidisciplinariedade 

de sua equipe, fatores estes que foram reduzidos durante o período estudado. 
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Considerando as limitações deste trabalho, ressalta-se o insucesso nas tentativas de 

entrevistar membros da gestão de Paulo Alexandre Barbosa, iniciada em 2013, que estivessem 

alinhados com a descontinuação das ações no Centro de forma intencional. Houve tentativas 

de contato com o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e com o secretário municipal de 

Governo de sua gestão e atual prefeito Rogério Santos, ambas sem sucesso. A pesquisa em 

muito se beneficiaria ao abordar também o ponto de vista dos tomadores de decisão que 

optaram por não insistir nas intervenções de transformação da paisagem urbana da região. 

Por fim, sugere-se que os estudos futuros sobre a revitalização no Centro de Santos 

busquem analisar as mudanças realizadas na nova lei do programa Alegra Centro, publicada 

em 2019, e sua integração com o programa Novo Centro Velho, do mesmo ano. Além disso, 

propõe-se também a realização de estudos voltados para as tratativas do complexo turístico-

cultural no porto, incluindo as tentativas passadas e os planos atuais de utilização do espaço. 
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APÊNDICE I – CÓDIGOS CRIADOS PARA ANÁLISE 

Quadro A11 – Lista completa de códigos criados para a análise de dados 

Nome Criação 

Aglurb Dedutivo 

Alegra Habitação Dedutivo 

Antecedentes da revitalização de Santos Dedutivo 

Aprovação da lei Indutivo 

Associação Centro Vivo Dedutivo 

Avaliação do programa Dedutivo 

Beto Mansur Dedutivo 

Bolsa do Café Dedutivo 

Bonde turístico Dedutivo 

Casos de referência Dedutivo 

Cores da cidade Indutivo 

Cortiços Dedutivo 

Criação do Alegra Centro Dedutivo 

Críticas ao Alegra Centro Dedutivo 

Davi Capistrano Dedutivo 

Descontinuidade Administrativa Indutivo 

Congelamento do Centro Indutivo 

Escritório Técnico Dedutivo 

Estratégias de atuação Dedutivo 

Eventos culturais Dedutivo 

Expectativas Dedutivo 

Imóveis abandonados Dedutivo 

Interesse imobiliário Indutivo 

Intersetorialidade Dedutivo 

Iphan Dedutivo 

João Paulo Tavares Papa Dedutivo 
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Lei de 2019 do Alegra Centro Indutivo 

Mário Covas Indutivo 

Marketing Dedutivo 

Criação de novos equipamentos Indutivo 

Museu Pelé Dedutivo 

Música na XV Dedutivo 

Necessidade de manutenção contínua Dedutivo 

Novo Centro Velho Indutivo 

Obras de revitalização Dedutivo 

Oficina escola Indutivo 

Osvaldo Justo Indutivo 

Paisagem urbana Dedutivo 

Parque tecnológico Dedutivo 

Participação popular Dedutivo 

Paulo Alexandre Barbosa Dedutivo 

Planejamento estratégico Dedutivo 

Porto Valongo Dedutivo 

Pro Urbe Indutivo 

Recursos utilizados Dedutivo 

Restauração de imóveis Dedutivo 

Restaurante escola Indutivo 

Revitalização como prioridade municipal Indutivo 

Rogério Santos Dedutivo 

Sede da Petrobrás Dedutivo 

Telma Souza Indutivo 

Tombamento do Centro de Santos Indutivo 

Turismo cultural Dedutivo 

Uso habitacional Dedutivo 

Vida noturna no Centro Indutivo 

Fonte: elaborado pela autora.
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APÊNDICE II – BENS TOMBADOS FORA DA ÁREA DO ALEGRA CENTRO 

Quadro A12– Bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos 

fora da área do Alegra Centro 

Nome do bem Nível de tombamento 

Visitação 

recomendada 

pela Sectur? 

Edifício da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto Municipal Sim 

Igreja Bom Pastor Municipal Não 

Canais de Drenagem situados no Município de 

Santos 
Estadual e Municipal Não 

Edifício da antiga Estrada de Ferro Sorocabana Municipal Não 

Edifício da Assistência à Infância de Santos – Gota 

de Leite 
Municipal Não 

Edificações remanescentes do Sistema Coletor de 

Esgoto Sanitário 
Municipal Não 

Edifício da Escola Estadual Canadá e acervo 

documental 
Municipal Não 

Edifício Remanescente do Parque Balneário Municipal Não 

Escola Estadual de Segundo Grau Dona Escolástica 

Rosa 
Estadual e Municipal Não 

Fortaleza de São Tiago ou de São João
108

 
Federal, Estadual e 

Municipal 
Não 

Estação Ferroviária do Valongo Municipal Sim 

Imóvel situado à Av. Presidente Wilson n.º 13 Municipal Não 

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 361 Municipal Não 

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 488 Municipal Não 

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 586 Municipal Não 

                                                 

108
  A Fortaleza de São Tiago ou de São João está localizada na cidade de Bertioga, que entre 1944 e 1991, foi 

distrito de Santos. O tombamento municipal, ocorrido em 1990, ainda consta na lista do Condepasa. Por não 

fazer mais parte da cidade, não é considerado pela Sectur. 
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Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 680 Municipal Não 

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 686 Municipal Não 

Imóvel onde está localizado o “Instituto Histórico e 

Geográfico de Santos” 
Municipal Não 

Imóvel situado à Av. Conselheiro Nébias n.º 771 Municipal Não 

Imóvel situado à Rua Euclides Da Cunha n.º 247 Municipal Não 

Residência Heitor de Almeida Municipal Não 

Monumento Comemorativo da Independência do 

Brasil em Glorificação aos Irmãos Andradas 
Municipal Não 

Mural de autoria do artista plástico Clóvis Graciano Municipal Não 

Conjunto de edificações do Hospital Santo Antônio 

da Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Municipal Não 

Conjunto de edificações que abriga o Atlântico 

Hotel e antigos Teatro-Cassino e Cinema, e oito 

painéis de azulejo do antigo Café Atlântico da Cia. 

Atlântico Hotel Teatro Casino 

Municipal Não 

Hotel Avenida Palace Municipal Não 

Imóvel da Igreja Anglicana de Todos os Santos Municipal Sim 

Imóvel da Sociedade Visconde de São Leopoldo Municipal Não 

Edifícios ocupados pela Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp) 
Municipal Não 

Parte Remanescente do Vale do Quilombo Estadual e Municipal Não 

Ruínas do Engenho do Rio Quilombo Estadual e Municipal Não 

Ruínas do Engenho dos Erasmos, no sopé do Morro 

Nova Cintra 

Federal, Estadual e 

Municipal 
Não 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Condepasa (2019) 
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ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº470/03 
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Fonte: Santos (2003)
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ANEXO II – LEI COMPLEMENTAR Nº526/05 

LEI COMPLEMENTAR Nº 526 DE 17 DE MARÇO DE 2005.  

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003. 

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou em sessão realizada em 03 de março de 2005 e eu sanciono e promulgo a 

seguinte LEI COMPLEMENTAR Nº 526  

 

Art. 1º O inciso III do artigo 4º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

"III - Nível de Proteção 3 (NP 3) - Livre opção de projeto, mantendo-se porém, o 

gabarito predominante dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra." (NR) 

 

Art. 2º O inciso II do artigo 9º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

"II - incentivar o uso habitacional na Área de Proteção Cultural e na periferia dela;" 

(NR) 

 

Art. 3º O artigo 11 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 11 Para conferir e assegurar à paisagem urbana da Região Central Histórica de 

Santos características originais, estéticas e funcionais dos logradouros públicos, será 

necessária a implantação das seguintes ações: 

I - redução das obstruções visíveis como postes, fios, anúncios, letreiros e caixas 

eletrônicos de bancos; 

II - concepção e instalação esteticamente harmoniosa com o ambiente, a ser observada 

pelas novas estátuas, hermas e quaisquer outros monumentos escultórios a serem instalados; 

III - preservação dos passeios públicos por seus proprietários, de acordo com as 

características ou padrões estabelecidos pelo Poder Público Municipal; 
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IV - composição do mobiliário urbano de forma harmoniosa com o ambiente e 

contextualizado com o denominado ciclo histórico do café, assim compreendido o período 

entre 1865 e 1929; 

V - embutimento subterrâneo das redes aéreas de energia elétrica, telefonia, de TV a 

cabo e outras, a cargo e expensas das respectivas concessionárias. 

Parágrafo Único - VETADO." (NR) 

 

Art. 4º Fica acrescido o artigo 11A à Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

com a seguinte redação: 

"Art. 11-A. Fica proibida a existência de redes aéreas de infra-estrutura nos logradouros 

públicos existentes nas áreas abrangidas pelo Programa de Revitalização e Desenvolvimento 

da Região Central Histórica de Santos. 

Parágrafo Único - Ficam estabelecidos os seguintes prazos para embutimento 

subterrâneo das redes de infra-estrutura: 

I - Praça Iguatemi Martins, Largo Marquês de Monte Alegre, Largo Senador Vergueiro, 

Rua São Bento (entre R. do Comércio e Av. Visconde de São Leopoldo), Rua Conde D`Eu, 

Rua Frei Gaspar (entre R. Tuiuti e Praça Rui Barbosa), Rua Gonçalves Dias, Rua José 

Ricardo, Rua Dom Pedro II (entre R. XV de Novembro e R. João Pessoa), Rua Riachuelo 

(entre R. Tuiuti e R. João Pessoa), Rua Tuiuti, Rua XV de Novembro (entre R. do Comércio e 

Praça dos Andradas), Travessa Comendador Ferreira Neto - 2 (dois) anos; 

II - Praça Visconde de Mauá, Praça Nagasaki, Praça da República, Praça Barão do Rio 

Branco, Rua Cidade de Toledo - 3 (três) anos; 

III - Praça Rui Barbosa, Rua Augusto Severo, Rua Marquês de Herval (entre R. São 

Bento e R. Caiubi) - 4 (quatro) anos; 

IV - Rua Antônio Prado, Rua General Câmara (entre Pça. Rui Barbosa e R. da 

Constituição), Rua Itororó (entre o início e R. João Pessoa), Rua Martin Afonso (entre Praça 

da República e R. João Pessoa), Rua Visconde do Rio Branco - 5 (cinco) anos; 

V - Rua João Pessoa (entre R. Frei Gaspar e R. da Constituição), Rua Visconde de 

Vergueiro, Rua Xavier da Silveira (entre Pça. Antônio Teles e Armazém 8 da Companhia 

Docas do Estado de São Paulo) - 6 (seis) anos." (AC)  
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Art. 5º O artigo 12 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 12 A instalação de atividades econômicas permitidas por lei, em imóveis 

classificados por níveis de proteção na área de abrangência do programa Alegra Centro, fica 

condicionada ao atendimento das exigências detalhadas nas Seções I, II, III e IV, desta lei 

complementar. 

Parágrafo Único - Os estabelecimentos que já se encontrem regularmente instalados na 

área de abrangência terão o prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da publicação desta lei 

complementar, prorrogável por mais 2 (dois) anos, mediante justificativa, para se adequarem 

às suas normas." (NR)  

 

Art. 6º O inciso II do artigo 15 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"II - guardar uma altura livre mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros), 

medida do passeio à face inferior do letreiro;" (NR)  

 

Art. 7º O caput do artigo 20 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 20 A instalação de toldo na fachada de imóvel situado na área de abrangência, 

consoante consta do ANEXO II, somente será permitida no pavimento térreo, desde que o 

equipamento seja composto de estrutura metálica retrátil e cobertura em lona ou lona plástica, 

com fixação imediatamente acima das vergas das bandeiras das portas e nenhum de seus 

elementos apresente altura inferior à cota de 2,10m (dois metros e dez centímetros) em 

relação ao nível do passeio." (NR)  

 

Art. 8º O parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3º Somente poderão ser utilizadas duas cores nos toldos, harmoniosas com o 

conjunto arquitetônico, admitindo-se a inscrição, nas bordas, do nome do estabelecimento 



   

 

301 

 

comercial e do ramo de atividade." (NR)  

 

Art. 9º O caput do artigo 22 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22 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." (NR) 

 

Art. 10 O parágrafo 3º do artigo 22 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3º Não será permitida a utilização de cores fosforecentes, refletivas, agressivas ou em 

desarmonia com o conjunto arquitetônico, em qualquer imóvel localizado nas Áreas de 

Proteção Cultural." (NR)  

 

Art. 11 O caput do artigo 23 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 23 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." 

(NR) 

 

Art. 12 O artigo 24 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 24 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; 
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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." (NR)  

 

Art. 13 O artigo 25 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 25 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." (NR)  

 

Art. 14 O caput e os incisos I e II do artigo 34 da Lei Complementar nº 470, de 05 de 

fevereiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 34 Serão concedidos incentivos fiscais para a realização de investimentos privados 

na restauração ou conservação dos imóveis, bem como na instalação ou manutenção de 

atividades econômicas voltadas à cultura, ao lazer e ao fluxo turístico decorrente, respeitados 

os seguintes requisitos: 

I - seja desenvolvida atividade permitida por lei; 

II - seja realizada a restauração dos imóveis classificados como NP-1 e NP-2 e a 

adequação dos elementos de interferência visual das fachadas, na forma desta lei 

complementar." (NR)  

 

Art. 15 O artigo 35 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 35 Os incentivos fiscais compreenderão a isenção dos seguintes tributos: 

I - isenção total da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento e isenção parcial 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, nos termos da Lei nº 3.750, de 20 

de dezembro de 1971 (Código Tributário do Município), a ser renovada anualmente; 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
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II - isenção total do Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos, ITBI, nos termos 

da Lei nº 634, de 28 de dezembro de 1989; 

III - isenção total do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, nos termos 

do artigo 57 da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998, a ser renovada 

anualmente; 

IV - isenção total do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza da obra, nos termos 

do artigo 57 da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 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. 

§ 1º Para a obtenção dos incentivos mencionados no inciso I deste artigo, o interessado 

deverá obter a Certidão de Preservação do Imóvel, renovada anualmente, além da Certidão de 

Utilização de Imóvel Restaurado, a serem expedidas pela Seção de Projetos Urbanos da 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

§ 2º Para a obtenção da Certidão de Utilização de Imóvel Restaurado, deverá ser 

desenvolvida uma das atividades relacionadas no Anexo I desta Lei Complementar, de acordo 

com os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos competentes. 

§ 3º Para a obtenção dos incentivos mencionados nos incisos III e IV deste artigo, o 

interessado deverá obter a Certidão de Preservação do Imóvel, a ser expedida pela Seção de 

Projetos Urbanos da Secretaria Municipal de Planejamento. 

§ 4º Para a renovação dos benefícios mencionados nos incisos III e IV deste artigo, o 

interessado deverá juntar nova Certidão de Preservação do Imóvel, a ser expedida pela Seção 

de Projetos Urbanos da Secretaria Municipal de Planejamento, e cópia de Alvará de 

Localização e Funcionamento. 

§ 5º Em caso de imóvel com nível de proteção NP-1 ou NP-2, analisado pelo Conselho 

de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA - anteriormente à vigência desta 

lei complementar e com isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - a ser 

renovada, fica estabelecido o prazo de 03 (três) anos para o cumprimento das exigências dela, 

sem prejuízo da renovação da isenção. 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-ordinaria/1989/63/634/lei-ordinaria-n-634-1989-dispoe-sobre-o-imposto-incidente-na-transmissao-onerosa-entre-vivos-de-bens-imoveis-ou-de-direitos-a-eles-relativos
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§ 6º No caso mencionado no parágrafo anterior, o interessado deverá juntar, ao pedido 

de renovação, termo de compromisso específico. 

§ 7º Quando, para a renovação de isenções anteriores, forem necessárias adaptações 

físicas em detalhes da fachada em cumprimento de exigências do Capítulo II desta lei 

complementar, que inviabilizem o empreendimento, caberá ao CONDEPASA a decisão sobre 

o cumprimento das exigências sem prejuízo da renovação da isenção." (NR) 

 

Art. 16 O parágrafo 5º do artigo 37 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 5º Em se tratando de créditos inscritos na dívida ativa, serão respeitados os seguintes 

critérios: 

I - o valor do Certificado de Compensação de Patrocínio de Restauração somente 

poderá ser utilizado para a extinção total do débito, respeitado o limite do § 3º deste artigo; 

II - para a utilização do Certificado de Compensação de Patrocínio de Restauração, o 

devedor deverá recolher o valor correspondente às custas e demais despesas do processo 

judicial; 

III - estando o débito em processo de parcelamento, o Certificado de Compensação de 

Patrocínio de Restauração poderá ser utilizado para compensação do valor correspondente ao 

saldo remanescente, desde que sejam liquidadas completamente as parcelas vincendas, na 

proporção do § 3º deste artigo." (NR)  

 

Art. 17 Os parágrafos 1º e 4º do artigo 38 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1º Para a obtenção do Certificado de Compensação de Patrocínio de Restauração, o 

empreendedor deverá apresentar à Seção de Projetos Urbanos, cópia do projeto de restauração, 

explicitando os objetivos e recursos financeiros e humanos envolvidos, para fins de fixação do 

valor do incentivo e fiscalização posterior." (NR) 

"§ 4º O Certificado será válido para utilização no(s) exercício(s) posterior(es) ao da 

emissão." (NR)  

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
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Art. 18 O artigo 39 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 39 O Poder Executivo submeterá anualmente à Câmara Municipal, com a proposta 

orçamentária, o valor das isenções previstas relativas ao Patrocínio de Restauração, que não 

poderá ultrapassar 0,5 % (meio por cento) da receita sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza e sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano." (NR)  

 

Art. 19 A alínea "a" do inciso I do artigo 41 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro 

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"a) 5% (cinco por cento) do valor venal no caso de infração a qualquer dispositivo 

previsto nos Capítulos II, III e IV do Título IV;" (NR) 

Art. 20 O artigo 50 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 50 Ficam acrescentados ao artigo 4º da Lei nº 634, de 28 de dezembro de 1989, os 

parágrafos 1º, 2º e 3º que passam a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1º Ficam isentos do imposto os imóveis adquiridos, classificados como NP-1 e NP-2, 

restaurados ou a restaurar, conforme o disposto na Lei Complementar nº 470, de 05 de 

fevereiro de 2003, após a manifestação dos órgãos competentes. 

§ 2º Para obter o benefício referido no parágrafo anterior, o contribuinte deverá 

apresentar Termo de Compromisso de restauração do imóvel e instalação de atividade 

permitida pela Lei Complementar nº 312, de 24 de novembro de 1998, no prazo máximo de 2 

(dois) anos. 

§ 3º Caso o adquirente não cumpra o Termo de Compromisso previsto no parágrafo 

anterior, perderá direito ao benefício, devendo recolher o imposto devido com os acréscimos 

previstos na legislação vigente". (NR)  

 

Art. 21 Fica acrescida a alínea "p" no inciso IX do Anexo I da Lei Complementar nº 470, de 

05 de fevereiro de 2003, com a seguinte redação: 

"p) empresas importadoras e exportadoras sem armazenagem." (AC) 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
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Art. 22 Ficam acrescidos o inciso XI, a alínea "a" e o inciso XII ao Anexo I da Lei 

Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, com a seguinte redação: 

"XI - Industrial: 

a) as que apresentam baixo grau de incomodidade, conforme Lei Complementar nº 312, 

de 24 de novembro de 1998. 

XII - Residencial." (AC)  

 

Art. 23 Esta lei complementar entra em vigor na data da publicação.  

 

Palácio "José Bonifácio", 17 de março de 2005. 

JOÃO PAULO TAVARES PAPA 

Prefeito Municipal 

 

ROBERTO M. DE LUCA DE O. RIBEIRO 

Chefe do Departamento  

Fonte: Santos (2005) 
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ANEXO III - LEI COMPLEMENTAR Nº 640/08 

LEI COMPLEMENTAR Nº 640 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, da Lei nº 634, de 

28 de setembro de 1989, e dá outras providências. 

 

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 16 de outubro de 2008 e eu sanciono e 

promulgo a seguinte: 

 

Art. 1º O artigo 3º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 3º - O presente programa abrange os bairros Valongo, Centro, Paquetá, Porto 

Valongo, Porto Paquetá, Vila Nova e Vila Mathias, compreendendo o seguinte perímetro: 

"inicia na linha de fundo dos lotes situados a Oeste da Travessa Comendador João 

Cardoso, divisa dos bairros Valongo e Porto Saboó, seguindo no sentido Sul, até alcançar a 

cota 5 m (cinco metros), onde faz divisa com o Morro do Pacheco; segue por essa cota até 

alcançar o eixo da Avenida dos Bandeirantes no Morro São Bento; segue pelo eixo dessa via 

até o eixo da Rua São Clóvis; segue pelo eixo da Travessa São Clóvis até encontrar o eixo da 

Rua Santa Cecília; segue pelo eixo dessa via até a Praça Américo de Souza; segue pelo eixo 

da Escadaria Joana D`Arc até encontrar a cota de 15 m (quinze metros); segue pela cota de 15 

m (quinze metros) contornando até encontrar a Escadaria Santa Luzia; segue pelo eixo da 

Escadaria Santa Luzia até encontrar a cota de 40 m (quarenta metros); segue por essa cota 

contornando em sentido Leste até encontrar a Avenida Nossa Senhora do Monte Serrat; segue 

pelo eixo dessa avenida em sentido Sul até encontrar a Rua Santa Marina; segue pelo eixo da 

Escadaria Caminho dos Teixeiras, subindo a encosta do Monte Serrat, até encontrar a cota de 

150 m (cento e cinqüenta metros); segue por essa cota contornando em sentido Sul até 

encontrar a Escadaria Monsenhor Moreira; segue pelo eixo dessa escadaria até encontrar a 

cota 5 m (cinco metros); segue por essa cota em sentido Leste contornado o Morro Monte 

Serrat até encontrar a Rua Nossa Senhora de Lourdes; segue por essa via em sentido Oeste até 
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encontrar a Avenida Doutor Waldemar Leão; segue pelo eixo da Avenida Doutor Waldemar 

Leão até sua o eixo da Avenida Engenheiro Luiz La Scala Junior; segue pelo eixo dessa via, 

até encontrar a Avenida Senador Pinheiro Machado; segue pelo eixo dessa via até encontrar a 

Avenida Rangel Pestana; segue pelo eixo dessa via até encontrar a Avenida Senador Feijó; 

segue pelo eixo dessa via no sentido Sul até encontrar o eixo da Rua Joaquim Nabuco; segue 

pelo eixo dessa via no sentido Leste até encontrar a Rua da Constituição; segue pelo eixo 

dessa via no sentido Norte até Rua Dona Luiza Macuco; segue pelo eixo dessa via até o eixo 

da Rua Campos Melo; segue pelo eixo dessa via no sentido Sul até o eixo da Rua Doutor 

Emilio Ribas; segue pelo eixo dessa via até encontrar o eixo da Ria Manoel Tourinho, no 

limite de bairros Vila Mathias e Outeirinhos; segue pelos limites de bairros da Vila Mathias e 

Outeirinhos, limites de bairros de Vila Nova e Outeirinhos, limites de bairros de Paquetá e 

Porto Paquetá, até encontrar o prolongamento ao Norte do eixo da Avenida Conselheiro 

Nébias, derivando em sentido Norte até encontrar a linha docais; deriva no sentido Oeste 

seguindo pela linha do cais até encontrar o prolongamento ao Norte do eixo da Rua Cristiano 

Otoni; deriva em sentido sul pelo eixo da Rua Cristiano Otoni até encontrar a divisa de fundos 

dos lotes situados ao Norte da Rua Marquês de Herval; deriva em sentido Oeste até encontrar 

o alinhamento da divisa de fundos dos lotes situados a Oeste da Travessa Comendador João 

Cardoso, fechando o perímetro no ponto de partida, perfazendo uma área de 2,69 km² (dois 

vírgula sessenta e nove quilômetros quadrados)."  

Art. 2º O § 1º do artigo 3º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1º - A área de abrangência descrita neste artigo inclui as Áreas de Proteção Cultural que 

integram a Zona Central I, a Zona Central II e a Zona Portuária no trecho compreendido entre 

o Armazém 1 e o Armazém 8, nos termos da Lei Complementar nº 312, de 23 

de novembro de 1998, que têm seu perímetro delimitado no anexo daquela lei complementar, 

sendo que no caso dos mencionados armazéns, estes deverão estar livres de quaisquer ônus, 

litígio administrativo ou judicial."  

Art. 3º O § 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2º - Para os fins desta lei complementar consideram-se as seguintes definições: 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/1998/31/312/lei-complementar-n-312-1998-disciplina-o-ordenamento-do-uso-e-da-ocupacao-do-solo-na-area-insular-do-municipio-de-santos-e-da-outras-providencias
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I - Bairros: estabelecidos pelo artigo 43 da Lei Complementar nº 312, de 23 

de novembro de 1998; 

II - Divisas de Bairros: delimitadas pelo mapa objeto do Anexo VIII definido pelo 

artigo 5º da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998; 

III - Zonas de Uso e Ocupação do Solo e Áreas de Proteção Cultural: estabelecidas pelo 

artigo 8º da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998, e delimitadas pelo mapa 

objeto do Anexo VII definido pelo artigo 5º da mesma lei complementar." 

Art. 4º Os incisos III e IV do artigo 4º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"III - Nível de Proteção 3a (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 da inexistência destes na mesma quadra, nas testadas das quadras 

subseqüentes e alinhadas a esta; 

IV - Nível de Proteção 3b (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 que serão identificados com este nível de proteção deverão 

estar 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.  

Art. 5º VETADO  

Art. 6º Fica acrescido o inciso V ao artigo 4º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro 

de 2003, com a seguinte redação: 

"V - Nível de Proteção 4 (NP 4) - Livre opção de projeto, respeitados os índices 

urbanísticos da zona em que o imóvel se encontrar, conforme a Lei Complementar nº 312/98 

e suas alterações."  

Art. 7º Fica acrescido o artigo 4º - A na Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

com a seguinte redação: 

" Art. 4º - A São estratégias do Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região 

Central Histórica de Santos, Alegra Centro: 
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I - a recuperação da paisagem urbana e a restauração de imóveis de interesse cultural 

destinados ao uso em conformidade com a legislação urbanística, nas Áreas de Proteção 

Cultural; 

II - a renovação urbana nos bairros Valongo e Paquetá, com vistas à construção de 

novas edificações multiuso e a atração de empresas voltadas aos vetores de desenvolvimento 

Porto, Turismo, Pesquisa e Desenvolvimento; 

III - a provisão habitacional visando a atração de novas habitações e a solução para os 

cortiços visando a permanência e a inclusão social da população, na área de abrangência 

descrita no artigo 3º desta lei complementar, conforme dispuser lei específica; 

IV - o apoio ao parque universitário com foco em Pesquisa e Desenvolvimento; 

V - a ampliação da integração porto-cidade, com a implementação de complexo 

turístico-cultural incluindo terminal marítimo e marina pública."  

Art. 8º O "caput" do artigo 7º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7º - Caberá à Seção de Projetos Urbanos - Escritório Técnico Alegra Centro, da 

Secretaria Municipal de Planejamento, a operacionalização do programa, incluindo:" 

Art. 9º Os incisos VII, VIII e IX do artigo 7º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro 

de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"VII - intensificar o acompanhamento à fiscalização quanto à localização e 

funcionamento regulares do comércio, prestadores de serviços ou atividades profissionais 

instaladas na área de abrangência; 

VIII - intensificar o acompanhamento à fiscalização das obras particulares realizadas 

nos imóveis localizados na área de abrangência, especificados no artigo 4º 

desta lei complementar; 

IX - exercer atividades correlatas, a critério do Secretário Municipal de Planejamento." 

Art. 10 - O artigo 9º da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 9º - O Poder Público Municipal promoverá operações urbanas consorciadas voltadas à 

implementação de ações destinadas a: 

I - restaurar edificações e sítios de valor histórico; 
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II - incentivar o uso habitacional na Área de Proteção Cultural e na periferia dela; 

III - disciplinar e padronizar o comércio informal em via pública de forma a não 

interferir em áreas de valor histórico, mormente nas Áreas de Proteção Cultural; 

IV - realizar eventos diversos buscando estimular a freqüência de munícipes e turistas 

na área de abrangência; 

V - promover acessibilidade às edificações e equipamentos urbanos às pessoas 

portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida; 

VI - exercer todas e quaisquer atividades de sua competência visando atingir os 

objetivos desta lei complementar."  

Art. 11 - O inciso I do artigo 11 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"I - redução das obstruções visíveis como postes, fios, anúncio, caixas eletrônicos de 

bancos;" 

Art. 12 - O parágrafo único do artigo 11A da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo Único - Ficam estabelecidas as seguintes vias como prioritárias para embutimento 

subterrâneo das redes de infra-estrutura: 

I - Praça Iguatemi Martins, Largo Marquês de Monte Alegre, Largo Senador Vergueiro, 

Rua São Bento (entre R. do Comércio e Av. Visconde de São Leopoldo), Rua Conde D`Eu, 

Rua Frei Gaspar (entre R. Tuiuti e Praça Rui Barbosa), Rua Gonçalves Dias, Rua José 

Ricardo, Rua Dom Pedro II (entre R. XV de Novembro e R. João Pessoa), Rua Riachuelo 

(entre R. Tuiuti e R. João Pessoa), Rua Tuiuti, Rua XV de Novembro (entre R. do Comércio e 

Praça dos Andradas), Travessa Comendador Ferreira Neto; 

II - Praça Visconde de Mauá, Praça Nagasaki, Praça da República, Praça Barão do Rio 

Branco, Rua Cidade de Toledo; 

III - Praça Rui Barbosa, Rua Augusto Severo, Rua Marquês de Herval (entre R. São 

Bento e R. Caiubi); 

IV - Rua Antônio Prado, Rua General Câmara (entre Pça. Rui Barbosa e R. da 

Constituição), Rua Itororó (entre o início e R. João Pessoa), Rua Martin Afonso (entre Praça 

da República e R. João Pessoa), Rua Visconde do Rio Branco; 
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V - Rua João Pessoa (entre R. Frei Gaspar e R. da Constituição), Rua Visconde de 

Vergueiro, Rua Xavier da Silveira (entre Pça. Antônio Teles e Armazém 8 da Companhia 

Docas do Estado de São Paulo)."  

Art. 13 - O parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo Único - Os estabelecimentos que já se encontrem regularmente instalados na 

área de abrangência terão até o dia 31 de dezembro de 2009, para se adequarem às normas 

estabelecidas por esta lei complementar."  

Art. 14 - O artigo 13 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 - A instalação de equipamentos de ar condicionado somente será permitida se o 

aparelho for colocado de forma a não interferir no visual da fachada, consoante consta do 

ANEXO II desta lei complementar, ordem de possibilidades de instalação: 

I - atrás de balcões com elementos em argamassa; 

II - atrás de bandeiras e gradis de ferro; 

III - nos vãos existentes de portas e janelas, na parte superior, sem se projetar além do 

alinhamento da fachada, devendo, caso haja mais de um aparelho no imóvel, estar alinhado 

com o(s) outro(s) tanto horizontal quanto verticalmente. 

§ 1º - Não haverá qualquer restrição com relação aos equipamentos modernos, tipo split, 

que não ofereçam interferência nas fachadas. 

§ 2º - (vetado) 

§ 3º - No caso de não ser possível a instalação de aparelho de ar condicionado conforme 

consta dos incisos I, II e III deste artigo, os critérios para instalação deverão ser estabelecidos 

pelo Condepasa."  

Art. 15 - A Seção II do Capítulo II da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

"SECÃO II 

DOS ANÚNCIOS INDICATIVOS"  

Art. 16 - O "caput" do artigo 14 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 14 - A instalação de anúncio indicativo paralelo à fachada de imóvel localizado na 

área de abrangência, consoante consta do ANEXO II, somente será permitida quando:" 

Art. 17 - O inciso VII do artigo 14 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"VII - utilizar no máximo 3 (três) cores, incluindo as cores empregadas na iluminação, 

sendo permitida apenas uma única cor de fundo."  

Art. 18 - Fica acrescido o artigo 14A na Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, com a seguinte redação: 

"Art. 14A - A instalação de anúncio indicativo "tipo adesivo" ou similar, interno e 

visível na fachada de imóvel localizado na área de abrangência desta Lei Complementar, 

consoante consta do ANEXO II, será permitida quando: 

I - estiver localizada sobre vidro, nos vãos de abertura do imóvel; 

II - estiver localizada no pavimento térreo; 

III - possuir dimensões máximas de 0,50 metro no sentido da altura, incluindo todo o 

texto e logotipo/ logomarca e largura máxima igual à 3,00 metros; 

IV - utilizar uma única cor para as letras, não sendo admitida a utilização de fundos. 

Parágrafo Único - Somente será permitida a instalação de 01 (um) anúncio por vão." 

Art. 19 - O artigo 15 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 15 - A instalação de anúncio indicativo perpendicular à fachada de imóvel 

localizado na área de abrangência, consoante consta do ANEXO II, somente será permitida 

quando: 

I - for fixado na parede; 

II - guardar uma altura livre mínima de 2,40 metro, medida da calçada à face inferior do 

anúncio; 

III - possuir área máxima de 0,40 m² (metro quadrado), sendo que a largura ou altura 

não poderá ultrapassar a dimensão de 0,80 metro e a espessura de 0,30 metro; 

IV - guardar um espaçamento máximo de 0,15 metro do alinhamento da fachada; 

V - permitir uma distância livre de 0,50 metro do meio-fio da calçada, quando se tratar 

de via de tráfego de veículos; 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
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VI - estiver localizado no pavimento térreo; 

VII - for confeccionado em acrílico ou similar, chapa de madeira, vidro, lona ou metal e 

seu sistema de fixação seja inoxidável no caso de fixação em revestimentos como cantaria e 

massa raspada; 

VIII - utilizar no máximo 3 (três) cores, incluindo as cores empregadas na iluminação, 

sendo permitida apenas uma única cor de fundo; 

IX - for fixado diretamente ao solo, em base própria de sustentação localizada no recuo 

frontal do lote, no caso de imóvel recuado em relação ao alinhamento predial, não sendo 

permitida a utilização de tal base enquanto espaço publicitário." 

 

Art. 20 - O artigo 16 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16 - A instalação de anúncio indicativo pintado ou com letras em relevo "tipo 

caixa" sobre a fachada de imóvel localizado na área de abrangência, consoante consta do 

ANEXO II, somente será permitida quando: 

I - estiver localizado acima da verga da bandeira da porta ou acima da verga da porta, 

quando da inexistência de bandeira, sem interceptar elementos decorativos; 

II - ocupar, no sentido da altura, a dimensão máxima de 0,60 metro, incluindo todo o 

texto e logotipo/ logomarca; 

III - ocupar, no sentido da largura, a dimensão máxima delimitada pelas ombreiras das 

extremidades das portas existentes, incluindo todo o texto e logotipo/ logomarca; 

IV - possuir espessura máxima de 0,10 metro, no caso de letras em relevo; 

V - utilizar uma única cor para as letras, vedada a utilização de tintas fosforescentes ou 

refletoras e qualquer tipo de pintura de fundo diferenciada da cor da fachada. 

§ 1º - Os anúncios indicativos a que se refere o caput deste artigo poderão ser 

executados somente no pavimento térreo dos edifícios. 

§ 2º - Não será permitida a instalação de anúncio indicativo pintado sobre cantaria. 

§ 3º - Somente será admitida a pintura de frisos emoldurando o anúncio indicativo 

quando não ultrapasse 4 (quatro) centímetros de largura. 
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§ 4º - A iluminação dos anúncios indicativos pintados ou com letras em relevo "tipo 

caixa" sobre a fachada deverá observar as seguintes exigências: 

a) fixação direta sobre a alvenaria e com fiação embutida de, no máximo, 1 (um) spot de 

até 100 (cem) watts e diâmetro máximo de 0,10 metro, para cada metro de comprimento dos 

anúncios, admitindo-se mais 1 (um) spot para cada fração de metro superior a 0,50 metro; 

b) distância máxima de 0,40 metro da base dos spots à luminária." 

§ 5º - No caso de anúncios indicativos pintados em muros, a largura máxima será igual 

à do vão de acesso ao local, ou no máximo de 3 metros, na ausência de vãos."  

Art. 21 - O "caput" e os parágrafos 1º e 2º do artigo 17 da Lei Complementar nº 470, de 05 de 

fevereiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 17 - A instalação de iluminação em anúncio indicativo paralelo ou perpendicular 

em imóvel localizado na área de abrangência, consoante consta do ANEXO II, deverá ser: 

§ 1º - No caso de iluminação externa será permitida a fixação, no próprio anúncio 

indicativo, de 1 (um) spot de diâmetro inferior a 0,20 metro e distância da base à luminária 

inferior a 0,40 metro, com potência de 100 (cem) watts para cada metro de comprimento dos 

anúncios, admitindo-se mais de 1 (um) spot para cada fração de metro superior a 0,50 metro. 

§ 2º - No caso dos anúncios indicativos perpendiculares à fachada admite-se 1(um) spot 

para cada face do anúncio, com diâmetro máximo de 0,10 m;" 

Art. 22 - O artigo 18 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18 - Não haverá qualquer restrição de cores em logomarca instalada nos anúncios 

indicativos." 

Art. 23 - O artigo 19 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19 - Somente será autorizada a colocação de anúncios indicativos no próprio local 

de funcionamento do estabelecimento, sendo permitidos no máximo dois tipos relacionados 

nesta lei complementar por edifício, desde que um deles seja necessariamente perpendicular. 

§ 1º - No caso do imóvel possuir mais de um estabelecimento por pavimento acima do 

térreo, somente será permitida a colocação de anúncio indicativo na porta de acesso aos 

pavimentos superiores, na área interna do prédio. 
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§ 2º - A localização de(s) anúncio indicativo(s) diferente da prevista 

nesta lei complementar, poderá ser autorizada, excepcionalmente, pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA", caso as exigências da lei não se adeqüem à 

especificidade do imóvel."  

Art. 24 - O parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3º - Somente poderá ser utilizada uma única cor nos toldos, harmoniosa com o 

conjunto arquitetônico, admitindo-se a inscrição, nas bordas, do nome do estabelecimento 

comercial e do ramo de atividade."  

Art. 25 - O artigo 21 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21 - Só será permitida a instalação de anúncio de caráter provisório, constituídos 

por flâmulas, bandeirolas, faixas, cartazes, emblemas e banners, nos imóveis localizados na 

área de abrangência, se colocados nos vãos ou sob os anúncios indicativos permanentes, 

conforme previsto nesta lei complementar. 

§ 1º - A autorização será concedida pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, renovável 

por mais 30 (trinta). 

§ 2º - O requerimento à Prefeitura por parte do interessado deverá mencionar o local, a 

natureza do material a empregar, as dimensões, os respectivos dizeres, disposição ou 

enumeração dos elementos em relação à fachada. 

§ 3º - Uma nova licença só poderá ser pleiteada para o mesmo estabelecimento após um 

período nunca inferior a 60 (sessenta) dias, com exceção de estabelecimentos institucionais, 

educacionais e culturais." 

§ 4º - Independe de licença anúncios de venda ou aluguel de imóveis, desde que não 

excedam 0,50 m² (metro quadrado)."  

Art. 26 - A Seção V do Capítulo II da Lei Complementar 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

"SEÇÃO V 

DA COR DAS FACHADAS". 
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Art. 27 - O artigo 22 da Lei Complementar 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 22 - 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. 28 - Fica acrescido o artigo 22A na Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, com a seguinte redação: 

"Art. 22A - Não será permitida a utilização de cores fosforecentes, refletivas, agressivas 

ou em desarmonia com o conjunto arquitetônico, em qualquer imóvel localizado nas Áreas de 

Proteção Cultural." 

Art. 29 - Fica acrescido o artigo 22B na Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro 

de 2003, com a seguinte redação: 

"Art. 22B - 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."  

Art. 30 - A Seção VII do Capítulo II da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"SEÇÃO VII 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santos/lei-complementar/2003/47/470/lei-complementar-n-470-2003-cria-o-programa-de-revitalizacao-e-desenvolvimento-da-regiao-central-historica-de-santos-alegra-centro
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DOS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES" 

Art. 31 – VETADO  

Art. 32 - O artigo 28 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 28 - A execução, padronização e manutenção das calçadas fronteiriças aos imóveis 

localizados na área de abrangência desta lei complementar deverá atender à legislação 

vigente." 

Art. 33 - O artigo 31 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 31 - O proprietário de imóvel localizado nas Áreas de Proteção Cultural, 

classificado como NP-1 ou NP-2, que esteja deteriorado, será intimado pelo Poder 

Público Municipal de acordo com a legislação vigente."  

Art. 34 - O inciso II do artigo 34 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"II - seja realizada a restauração dos imóveis classificados como NP-1 e NP-2 e a 

adequação dos elementos de interferência visual das fachadas, bem como a execução e 

manutenção das calçadas fronteiriças aos imóveis, na forma desta lei complementar."  

 

Art. 35 - Os parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 35 da Lei Complementar nº 470, de 05 de 

fevereiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1º - Para a obtenção dos incentivos mencionados no inciso I deste artigo, o 

interessado deverá obter a Certidão de Preservação do Imóvel, renovada anualmente, além da 

Certidão de Utilização de Imóvel Restaurado, a serem expedidas pela Seção de Projetos 

Urbanos - Escritório Técnico Alegra Centro da Secretaria Municipal de Planejamento. 

§ 3º - Para a obtenção do incentivo mencionado no inciso III deste artigo, o interessado 

deverá obter a Certidão de Preservação do Imóvel, a ser expedida pela Seção de Projetos 

Urbanos - Escritório Técnico Alegra Centro da Secretaria Municipal de Planejamento. 

§ 4º - Para a renovação do benefício mencionado no inciso III deste artigo, o interessado 

deverá juntar nova Certidão de Preservação do Imóvel, a ser expedida pela Seção de Projetos 
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Urbanos - Escritório Técnico Alegra Centro da Secretaria Municipal de Planejamento, e cópia 

de Alvará de Localização e Funcionamento. 

§ 5º - Em caso de imóvel com nível de proteção NP-1 ou NP-2, analisado pelo Conselho 

de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA, anteriormente à vigência 

desta Lei Complementar e com isenção de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, a ser 

renovada anualmente, fica concedido prazo até o dia 31 de dezembro de 2009 para o 

cumprimento das exigências previstas dela, sem prejuízo da renovação da isenção.  

Art. 36 - Ficam acrescidos os parágrafos 8º e 9º ao artigo 35 da Lei Complementar nº 470, de 

05 de fevereiro de 2003, com a seguinte redação: 

"§ 8º - Para a obtenção do incentivo mencionado no inciso III deste artigo, para imóveis 

com único lançamento fiscal, porém com Níveis de Proteção diferentes, deverá ser 

providenciado o desdobramento do lançamento fiscal de imóvel com Nível de Proteção 3 ou 4, 

e concedido o benefício de acordo com a área pertencente ao imóvel Nível de Proteção 1 ou 

Nível de Proteção 2. 

§ 9º - Para a obtenção do incentivo mencionado no inciso IV deste artigo, o interessado 

deverá solicitá-lo juntamente com a baixa de licença da obra de restauração, que deverá ter 

sido executada em conformidade com o projeto aprovado." 

Art. 37 - O artigo 36 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 36 - A isenção da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento e do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, será concedida pelo prazo máximo de 5 (cinco) 

anos, se durante este período forem preenchidos todos os requisitos previstos na legislação 

vigente, sendo que a isenção do ISSQN não poderá ultrapassar o valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) por ano, por um único empreendedor regularmente instalado em um lote ou sub-

lote." 

Art. 38 - O "caput" do artigo 37 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37 - Fica instituído o incentivo fiscal para a realização de patrocínio a serviços ou 

obras de restauração, a ser concedido a pessoa física ou jurídica inscrita no cadastro de 

contribuintes do Município."  
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Art. 39 - Os parágrafos 1º e 2º do artigo 37 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro 

de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1º - O incentivo fiscal referido no "caput" deste artigo consistirá no recebimento, 

pelo patrocinador, de Certificados de Compensação de Patrocínio de Restauração, 

correspondentes ao valor do patrocínio de qualquer projeto de restauração de imóvel 

classificado como NP-1 ou NP-2, localizado na área de abrangência desta lei complementar, 

devendo o valor ser atualizado pelo IPCA-IBGE. 

§ 2º - Considera-se patrocinador a pessoa física ou jurídica, inscrita no cadastro de 

contribuintes do Município de Santos, contribuinte de IPTU ou ISSQN, que destine recursos 

financeiros para patrocinar diretamente a realização de serviços e obras de restauração."  

Art. 40 - O artigo 38 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38 - Caberá à Seção de Projetos Urbanos - Escritório Técnico Alegra Centro a 

análise e aprovação final da solicitação de patrocínio de obra de restauro. 

§ 1º - Para a obtenção do Certificado de Compensação de Patrocínio de Restauração, o 

patrocinador deverá apresentar cópia do projeto de restauração, explicitando os objetivos e 

recursos financeiros e humanos envolvidos, para fins de fixação do valor do incentivo e 

fiscalização posterior. 

§ 2º - Aprovada a solicitação de patrocínio de obra de restauro, o Poder Executivo 

providenciará a autorização para o patrocinador destinar os recursos financeiros para os 

serviços e obras de restauração, através de publicação no Diário Oficial do Município. 

§ 3º - Finalizados os serviços ou obras e efetivada a baixa na licença junto à 

Prefeitura Municipal de Santos, deverá ser providenciada pela Secretaria Municipal de 

Finanças, a emissão do Certificado de Compensação de Patrocínio de Restauração. 

§ 4º - O Certificado será válido para utilização no(s) exercício(s) posterior(es) ao da 

emissão." 

Art. 41 - O parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 634, de 28 de dezembro de 1989, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2º - Para obter o benefício referido no parágrafo anterior, o contribuinte deverá 

restaurar o imóvel e instalar atividade permitida pela Lei Complementar nº 312, de 23 



   

 

321 

 

de novembro de 1998, até o dia 31 de dezembro de 2009."  

Art. 42 - O artigo 46 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 46 - Durante as obras de restauração deverá ser fixado, na fachada do imóvel, 

banner indicativo da participação no Programa de Revitalização e Desenvolvimento da 

Região Central Histórica de Santos, Alegra Centro, conforme padrão estabelecido pela 

Prefeitura Municipal de Santos e a instalação de tapumes deverá atender as prescrições 

estabelecidas pelo Código de Edificações do Município, porém deverão ser na cor preta." 

Art. 43 - Fica revogado o artigo 32 da Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 2003. 

Art. 44 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação.  

 

Palácio "José Bonifácio", em 18 de novembro de 2008.  

JOÃO PAULO TAVARES PAPA  

Prefeito Municipal 

Registrada no livro competente.  

 

Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em 

18 de novembro de 2008. 

 

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS  

Chefe do Departamento  

 

Fonte: Santos (2008) 
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ANEXO IV- DECRETO Nº 52.161/07 

DECRETO Nº 52.161, DE 14 DE SETEMBRO DE 2007 

Institui o Programa de Incentivo à Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas - PRO-URBE 

 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto no artigo 46 da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, 

Decreta: 

Artigo 1° - Fica instituído o Programa de Incentivo à Revitalização de Áreas Urbanas 

Degradadas - PRO-URBE, com o objetivo de incentivar a recuperação e o desenvolvimento 

econômico e social de áreas urbanas degradadas. 

Artigo 2° - Para fins do disposto neste decreto considera-se: 

I - investidor, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, contribuinte ou não do ICMS, que 

tiver a intenção de efetuar investimento empresarial, nas formas e condições deste decreto; 

II - área urbana degradada, a área identificada pela prefeitura municipal, objeto de 

programas, projetos ou ações articuladas visando à recuperação de uso e ao desenvolvimento 

que integre as dimensões social, econômica, urbana, ambiental e cultural, inserida na malha 

urbana, dotada de infra-estrutura, serviços públicos, equipamentos urbanos e comunitários, 

transportes coletivos e oportunidades de trabalho, mas que se encontra em processo de desuso 

ou de subutilização, em geral com imóveis antigos, em estado de conservação precário ou 

degradados. 

Artigo 3° - Pelo Programa de Incentivo à Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas - 

PRO-URBE, o investidor poderá utilizar crédito acumulado de Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, decorrente de suas operações ou 

recebido em transferência, para investimento em área urbana degradada, observada a 

disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo fica condicionado a que: 

1. o investimento total seja de, no mínimo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 



   

 

323 

 

2. o montante de crédito acumulado de ICMS a ser utilizado não ultrapasse a fração de 

75% (setenta e cinco por cento) do valor total do investimento; 

3. do crédito acumulado, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) sejam utilizados na 

aquisição de bens e serviços destinados à construção e reforma de imóveis; 

4. a obra seja aprovada pela prefeitura do município e integre programa de revitalização 

de área urbana degradada, instituído por lei municipal que: 

a) delimite a área a ser revitalizada, a qual não poderá exceder a fração de 1% (um por 

cento) da área total do município; 

b) estabeleça programa de incentivo fiscal para a área por prazo não inferior a 5 (cinco) 

anos, com renúncia fiscal não inferior a 50% (cinqüenta por cento) do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU, do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso 

"inter vivos" - ITBI e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, observado o 

disposto no artigo 88 das disposições transitórias da Constituição Federal. 

Artigo 4° - O investidor interessado em utilizar créditos acumulados de ICMS nos 

termos deste decreto deverá solicitar aprovação à Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo, até 31 de dezembro de 2008, mediante requerimento dirigido ao Secretário da Fazenda, 

instruído com: 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.023, de 16 de fevereiro de 2009 

"Artigo 4° - O investidor interessado em utilizar créditos acumulados de ICMS nos 

termos deste decreto deverá solicitar aprovação à Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo, até 31 de dezembro de 2010, mediante requerimento dirigido ao Secretário da Fazenda, 

instruído com:" (NR). 

I - cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, endereço e números de inscrição 

estadual e no CNPJ; 

II - cópia dos documentos de identidade e comprovante de residência dos sócios, pessoa 

natural, e cópia dos atos constitutivos e comprovante de domicílio dos sócios pessoa jurídica, 

na hipótese de sociedade empresarial ou simples; 

III - nome, telefone e endereço eletrônico da pessoa responsável pelo projeto junto à 

Secretaria da Fazenda; 
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IV - relativamente ao investimento: 

a) cópia do projeto aprovado pela prefeitura municipal; 

b) informação sobre a estimativa do montante total do investimento e o montante a ser 

investido em imóveis e nas construções e reformas de imóveis; 

c) cronograma de execução física e financeira do investimento; 

V - relativamente ao crédito acumulado de ICMS: 

a) informação sobre o montante que pretende utilizar e respectivo cronograma; 

b) relação dos contribuintes do ICMS de quem pretende adquirir os créditos 

acumulados, contendo os números de inscrição estadual e no CNPJ, telefone e nome da 

pessoa para contato; 

c) relação dos contribuintes do ICMS a quem pretenda ceder ou transferir os créditos 

acumulados, contendo os números de inscrição estadual e no CNPJ, telefone e nome da 

pessoa para contato. 

Artigo 5° - O Secretário da Fazenda apreciará o pedido, aprovando o projeto, se for o 

caso, e autorizando a utilização do crédito acumulado de ICMS conforme cronograma 

estabelecido, no todo ou em parte. 

Artigo 6° - A Secretaria da Fazenda poderá, a qualquer tempo: 

I - solicitar informações e documentos relativos ao projeto de investimento e seus 

efeitos sobre a área urbana degradada; 

II - solicitar informações e documentos relativos ao cronograma de aquisição, cessão, 

utilização ou transferência de crédito acumulado de ICMS; 

III - acompanhar e fiscalizar a execução do projeto. 

Artigo 7° - O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste decreto 

implica suspensão da autorização concedida para a utilização de créditos acumulados de 

ICMS. 

§ 1° - A critério da Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo, sanadas as 

irregularidades que motivaram a suspensão prevista no "caput", poderá ser autorizada a 

retomada do cronograma de utilização dos créditos acumulados de ICMS. 
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§ 2° - Será definitivamente cancelada a autorização na hipótese de a suspensão prevista 

no § 1° ocorrer por 3 (três) vezes, consecutivas ou não. 

Artigo 8° - Caberá à Secretaria da Fazenda: 

I - estabelecer, para cada exercício financeiro, o limite global de crédito acumulado de 

ICMS que poderá ser utilizado no âmbito do PRO-URBE; 

II - baixar as normas complementares necessárias à implementação deste decreto. 

Artigo 9° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de setembro de 2007 

JOSÉ SERRA 

OFÍCIO GS-CAT Nº 420/2007 

Senhor Governador, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto que 

instituído o Programa de Incentivo à Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas - PRO-

URBE, com o objetivo de incentivar os investimentos empresariais em áreas urbanas 

degradadas estimulando a recuperação e o desenvolvimento econômico e social destas áreas. 

A medida proposta tem o fito de facilitar a utilização de créditos acumulados 

apropriados do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS quando destinados à realização de investimento para recuperação de áreas urbanas 

degradadas localizadas neste Estado, que sejam objeto de programas municipais de 

revitalização de áreas urbanas. O programa permite que o investidor, pessoa jurídica, utilize 

crédito acumulado do ICMS decorrente de suas operações ou recebido em transferência para 

investimento em área urbana degradada. Não há comprometimento em relação à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, uma vez que a mudança proposta não implica alteração da receita do 

Estado, limitando-se a disciplinar a utilização de créditos acumulados do imposto apropriados 

na forma da legislação. 

Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o 

ensejo para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração. 

Mauro Ricardo Machado Costa 
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Fonte: São Paulo (2007). 
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