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RESUMO 
 
 
 
 O presente trabalho busca traçar um panorama urbano, histórico e atual, das 
políticas públicas implantadas no município de Santos, em especial naquelas voltadas 
à zona central mais antiga da cidade, a partir da segunda metade do século XX. Trata 
do conflito entre o processo de requalificação urbana desencadeado pelo projeto 
Alegra Centro, e a atual política de Gestão Estratégica e City Marketing desenvolvida 
pela municipalidade. Abarca ainda a implementação das políticas urbanas baseadas 
nos projetos ‘âncora’, e nos Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico, ambas 
prevendo a parceria pública/privada como desencadeadora do processo de 
gentrificação. Aborda experiências de revitalização e requalificação vividas no exterior 
– Itália, Espanha e Argentina, e, no Brasil – Salvador, Recife e Vitória. Ao final, enfoca 
o patrimônio ambiental urbano de Santos a partir de dez focos de desenvolvimento, 
analisando-os enquanto instrumentos de recuperação do patrimônio edificado mais 
antigo para o uso do turismo histórico e cultural. 
 
 
Palavras-chave:  Santos, Patrimônio Ambiental Urbano, Requalificação, Gestão  

         Estratégica, Gentrificação. 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The present work searches to draw an urban, historical and current panorama, of 
the public politics implanted in the municipal district of Santos, especially in those turned 
to the older central area of the city, starting from the second half of the century XX. It 
treats of the conflict between the urban requalification process unchained by the project 
‘Alegra Centro’, and the current politics of Strategic Administration and City Marketing 
developed by the municipality. It still embraces the implementation of the urban politics 
based on the projects 'anchor', and on the Focuses of Development of the Historical 
Center, both foreseeing the public and private partnership broken out by the 
gentrification process. It approaches revitalization experiences and requalification lived 
abroad - Italy, Spain and Argentina, and, in Brazil - Salvador, Recife and Vitória. At the 
end, it focuses the urban environmental patrimony of Santos starting from ten 
development focuses, analyzing them while instruments of recovery of the older built 
patrimony for the use of the historical and cultural tourism. 
 
 
Key-words:  Santos, Urban Environmental Patrimony, Requalification, Strategic    
                      Administration, Gentrification. 



 
LISTA  DE  FOTOS / FIGURAS / PLANTAS / QUADROS / TABELAS 

 
 

 

DESCRIÇÃO 
 

Pág. 

   
Foto 1 O ‘Theatro Guarany’ tal como foi construído, em postal de 1905.  

 
36 

Foto 2 O que restou do ‘Theatro Guarany’, o glorioso palco oficial dos movimentos 
pela abolição e República em Santos. 
 

36 

Foto 3 O palacete da Pinacoteca, datado de 1900, foi reformado em 1921, com 
acabamento com elementos do Art Nouveau. 
 

39 

Foto 4 Hotel Internacional: de 1894, ficava na orla da praia do José Menino.  
 

40 

Foto 5 Estação da São Paulo Railway Co., o mais típico edifício vitoriano em 
Santos. 

41 

Foto 6 Os velhos Armazéns, os caminhões e o Centro Histórico de Santos. 
 

41 

Foto 7 Armazém restaurado como ‘Terminal Turístico de Passageiros’. 
 

42 

Foto 8 Armazém frigorífico, datado da década de 20, está sendo restaurado e 
deverá abrigar o terminal de bagagens. 
 

42 

Foto 9 O salão principal do armazém recuperado, que serve ao embarque de 
passageiros. 
 

43 

Figura 1 Localização da linha de bonde na área de estudo (Áreas: Central e 
Portuária). 
 

43 

Figura 2 Categoria de análise espacial, segundo Prof. Milton Santos (1985). 
 

45 

Figura 3 Elementos do Espaço segundo Prof. Milton Santos (1985). 
 

47 

Figura 4 Divisão Geral do Patrimônio Cultural. 
 

56 

Ilustração 1 Manchete do jornal ‘A Tribuna’, de Santos, datada de 6 de agosto de 1985. 
 

84 

Planta 1 Parcial do Projeto de Urbanização de Saturnino de Brito a partir dos canais 
de drenagem. 
 

99 

Foto 10 Os Chalés do Morro do Jabaquara, se destacam 
por sua construção em conjunto. 
 

105 

Foto 11 Primeiro palacete construído na orla praiana de Santos no ano de 1900. 
 

106 

Planta 2 Áreas Funcionais da Região Central de Santos, segundo Araújo Filho 
(1965). 
 

108 
 

Foto 12 Rua Frei Gaspar em 1939, vê-se ao fundo o Monte Serrat (Cassino). 
 

110 

Foto 13 Obras de alargamento da praça, com a demolição de antigo casario 
(antigo beco do inferno conhecido paraíso dos turcos). 
 

111 

Foto 14 Conjunto de sobrados na Vila Nova atualmente (dez./2006). A beleza da 
arquitetura ficou escondida. 
 

112 

Foto 15 A Praça Mauá recém urbanizada: uma miniatura da esplanada de 
Versailles. 

114 
 



 
Foto 16 Praia do Gonzaga em 1936 - O primeiro trecho da orla da praia 

urbanizado. 
 

115 
 

Foto 17 Vista da praia do Boqueirão em 1954 mostrando o início do acentuado 
crescimento vertical. 
 

116 

Foto 18 A série de incentivos fiscais oferecidos dentro do projeto Alegra Centro. 
 

118 

Foto 19 Teatro Guarany em estilo neoclássico, visto quando a Santa Casa realizou 
reforma em 1910/1911. 

119 

 
Foto 20 

 
Teatro Guarany, princípio da década de 90 em completa decadência, 
restando apenas a fachada e as paredes de elevação. 
 

 
119 

Foto 21 Vista parcial da fachada do Santuário da Ordem Franciscana, detalhe da 
falta de beiral. 
 

120 

Quadro 1 Princípios Básicos da Conservação Urbana Integrada (CI). 
 

149 

Quadro 2 A Urbanística da Terceira Geração. 152 
 

Foto 22 Barcelona – exemplo de uma rua localizada na fração mais antiga da 
cidade. 
 

157 

Ilustração 2 Planta geral do Projeto de Puerto Madero – Buenos Aires. 165 
 

Planta 3 Diretrizes Viárias estabelecidas pela Lei nº 1.1316/51 – Plano Regulador. 
 

174 

Planta 4 Lei de Zoneamento estabelecido pela Lei nº 1.831/56. 177 
 

Planta 5 Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor Físico - Lei nº 3.529/68. 
 

180 

Planta 6 Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor Físico - Lei nº 3.529/68. 
 

182 

Planta 7 Zoneamento conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – 
PDDI – 1978. 
 

184 

Planta 8 Zoneamento Vigente em 1995: Subzona de Interesse Histórico – Cultural e 
ZEIs – Zonas Especiais de Interesse Social. 
 

188 

Planta 9 Zoneamento conforme proposta de Novo Plano Diretor – 1995. 
 

193 

Planta 10 Níveis de Proteção da Área Central de Santos. 
 

199 

Planta 11 Zoneamento da Zona Central de Santos – 2002. 
 

203 

Foto 23 Fundação Getúlio Vargas – Campus Santos, prédio localizado dentro da 
ZEI 3. 
 

204 

Figura 5 MARINA DO PORTO DE SANTOS – Complexo Náutico Empresarial. 
 

206 

Planta 12 Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico de Santos. 
 

209 

Ilustração 3 Iconografia da elevação do prédio da Bolsa do Café – Santos – 2004. 
 

210 

Foto 24 Fachada da Bolsa do Café – 2006. 
 

212 

Foto 25 Vitral A visão de Anhangüera (Benedito Calixto), no teto do grande salão 
da Bolsa do Café. 
 

213 

Ilustração 4 Iconografia da elevação da fachada dos Casarões do Valongo – Santos – 
2004. 

216 



 
Foto 26 Casarões do Valongo como Sede da Câmara Municipal de Santos - 1910. 

 
218 

Foto 27 Fachada dos Casarões do Valongo - Lgo Marquês de Monte Alegre, 2004. 
 

218 
 

Ilustração 5 Iconografia do Centro Português de Santos – 2004. 
 

220 

Foto 28 Vista Geral do Salão Camoniano – 1978. 221 
 

Foto 29 Perspectiva do Centro Português de Santos – 1980. 
 

221 

Ilustração 6 Iconografia da Fachada do Teatro Guarany – 2004. 
 

224 

Ilustração 7 Proposta da Prodesan (2005) para a fachada do Guarany. 
 

227 

Ilustração 8 Teatro Guarany: Piso térreo terá um foyer, sanitários e cadeiras para 213 
pessoas. 
 

227 

Ilustração 9 Teatro Guarany: Desenho mostrando como deverá ficar a entrada do 
teatro, depois de restaurado. 

227 

 
Ilustração 10 

 
Iconografia da fachada principal da Escola Estadual Barnabé – Santos – 
2004. 
 

 
228 

Foto 30 Fachada da Escola Barnabé – Santos – 2005. 
 

231 

Ilustração 11 Iconografia em perspectiva da fachada do Corpo de Bombeiros – Santos – 
2004. 
 

232 
 

Ilustração 12 Cartão postal da fachada do Corpo de Bombeiros de Santos – 1920. 
 

234 

Ilustração 13 Iconografia da fachada da Catedral de Santos – 2004. 236 
 

Ilustração 14 Cartão postal da Cia. Melhoramentos de Papel e Celulose, distribuído em 
Santos em 2004. 
 

238 

Foto 31 Vista em perspectiva da fachada da Catedral de Santos – 2006. 239 
 

Ilustração 15 Iconografia da perspectiva da fachada do Teatro Coliseu – Santos – 2004. 240 
 

Foto 32 Vista da entrada principal do Teatro Coliseu – 2006. 241 
 

Ilustração 16 Encarte (folheto) do jornal A TRIBUNA, de 16/04/2004. 244 
 

Ilustração 17 Iconografia da fachada da Estação Ferroviária do Valongo – 2004. 245 
 

Foto 33 Perspectiva da Estação do Valongo depois da revitalização – 2002. 245 
 

Foto 34 Perspectiva da Estação do Valongo antes da revitalização – 2002. 
 

247 

Ilustração 18 Iconografia da fachada do Paço Municipal de Santos – 2004. 250 
 

Foto 35 Visão geral da fachada do Palácio José Bonifácio (Paço Municipal) de 
Santos - 1950. 
 

252 
 

Fotos 36 e 37 Detalhes do interior da Sala Princesa Isabel  Paço Municipal/Santos– 
2006. 

253 

   
Tabela 1 Investimentos particulares no Projeto Alegra Centro, desde 2003. 271 

   
Tabela 2 Novas empresas instaladas no Centro Histórico de Santos. 271 

   
   



 
LISTA  DE  ABREVIATURAS  E  SIGLAS 

 
 
ALEGRA  CENTRO Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região 

Histórica de Santos 
 

ANPUR Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional 
 

APC Área de Proteção Cultural 
 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
 

CDC Companhia Docas de Santos 
 

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo 
 

CDRU Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana 
 

CET Companhia de Engenharia de Tráfego 
 

CODESP Companhia Docas do Estado de São Paulo 
 

CONDEPASA Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos 
 

CONDEPHAAT Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo 
 

COSIPA Companhia Siderúrgica de Santos 
 

CPC Corredores de Proteção Cultural 
 

FAU Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
 

FEPASA Ferrovia Paulista S. A.  
 

GT Grupo de Trabalho 
 

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 
 

ISS Imposto sobre Serviço 
 

NESE Núcleo de Pesquisas e Estudos Sócio-Econômicos da 
Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes 
 

NIDE Núcleo de Intervenção e Diretrizes Estratégicas 
 

PD Plano Diretor 
 

PDDI Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 



 
PDZPS Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos 

 
PMS Prefeitura do Município de Santos 
  
PROAPS Programa de Arrendamento e Parceria do Porto de Santos 

 
PRODESAN Progresso e Desenvolvimento de Santos 

 
RFFSA Rede Ferroviária Federal  S. A.  

 
RMBS Região Metropolitana da Baixada Santista 

 
SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

 
SEPLAN Secretaria de Planejamento de Santos 

 
SETUR Secretaria de Turismo de Santos 

 
TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

 
TECON Terminal de Contêineres 

 
UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 
  
UNISANTA Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes 

 
UNISANTOS Universidade Católica de Santos 

 
USP Universidade de São Paulo 
  
 
 



SUMÁRIO 
 

 
DESCRIÇÃO  CAPITULAR 

 
Pág.

 

INTRODUÇÃO – O Centro da Cidade: (re) leitura da paisagem, 
                             Identidade e memória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

 
 14 

  

CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 22 

  
     Geografia Cultural: Conceitos de Base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
  

∴ O Lugar, a Região e a Organização Espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
  
     A recuperação de áreas centrais citadinas enquanto problema e Solução . .  30 
  
     Requalificação Urbana: verso e anverso, vencedores e Perdedores. . . . . . .  32 
  
     Possíveis metas de serem atingidas com a pesquisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
  
     Premissas teóricas e metodológicas: uma visão geográfica de Interpretar . .  45 
  
     Suposição, proposição e presunção: hipóteses plausíveis. . . . . . . . . . . . . . .  55 
  

CAPÍTULO 2 – AS MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES DO 
                          PATRIMÔNIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 58 

  
     Patrimônio Ambiental Urbano: herança  de  quem ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 
  
     Proteção do patrimônio cultural – alguns dos primeiros passos. . . . . . . . . . .  65 
  
     Patrimônio Cultural no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
  
     O Condephaat e a proteção do patrimônio cultural paulista. . . . . . . . . . . . . .  82 
  
     Trilhas da proteção do patrimônio cultural em Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
  

CAPÍTULO 3 – BUSCANDO A GÊNESE DA URBE E DO CORE 
                         SANTISTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
90 

  
     Os primórdios da povoação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
  
     O desenvolvimento colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
  
     A elevação à categoria de cidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
  
     Mola propulsora do progresso santista: o café. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
  
     As áreas funcionais de Santos: a importância do centro . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
  
     As forças que levaram a expansão da centralidade santista . . . . . . . . . . . . . 114 



CAPÍTULO 4 – REQUALIFICAÇÃO URBANA :   EXISTE   UM 
                          MODELO IDEAL PARA SANTOS ? . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
123 

  
     Requalificação Urbana: Discurso e Prática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
  
     EXPERIÊNCIAS  NO  BRASIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
  
     Salvador e a recuperação do Pelourinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
  
     O caso da revitalização do Bairro do Recife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
  
     A recuperação da região central de Vitória. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
  
     EXPERIÊNCIAS  NO  EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
  
     Revendo conceitos da Escola de Bolonha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
  
     Seria Barcelona um paradigma em requalificação?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
  
     Buenos  Aires:  Puerto Madero em evidência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
  
     PONDERANDO  SOBRE  A  UTILIZAÇÃO  DE  MODELOS . . . . . . . . . . . . 167 
  
  

CAPÍTULO 5 – CONTRADIÇÕES  NO  PLANEJAMENTO  URBANO 
                         DE  SANTOS: O  Núcleo  Histórico  em  Evidência . . . 

 
173 

  
     Santos: Contradições  no  Planejamento  do  Núcleo  Histórico. . . . . . . . . . . 173 
  
     O  ‘Alegra  Centro’  em  pauta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
  
     O  Turismo a partir dos Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico. . . . 208 
  
      O Patrimônio  Ambiental  Urbano  para  o  Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
  
  
REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS / BIBLIOGRAFIA.. . . . . . . . . . . . . . 284 
  
     Referências  Bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
  
     Bibliografias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
  
ANEXOS  GERAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
  
     Anexo  I - Objetivos do Alegra Centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
  
     Anexo II - Ficha de Inventário do Patrimônio Urbanístico de Santos. . . . . . . 314 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que concluir ? Há um Espaço-Mercadoria e uma 
Geografia de Classes. Por isso não basta dizer que o espaço é 
o resultado da acumulação da sociedade global (...) A 
sociedade se transforma em espaço através de sua 
redistribuição sobre as formas geográficas. 

O que fazer ? O novo saber dos espaços deve ter a tarefa 
essencial de denunciar todas as mistificações que as ciências 
do espaço puderam criar e difundir. 

A crítica ao ideológico é necessária: Para desmistificar o 
espaço, é preciso levar em conta dois dados essenciais : de um 
lado a paisagem, funcionalização da estrutura 
tecnoprodutiva e lugar de verificação; de outro lado, a 
sociedade total, a formação social que anima o espaço. Assim 
desmistificaremos o espaço e o homem. 

Devemos nos preparar para uma ação no sentido oposto, 
que, nas condições atuais, exige coragem, tanto no estudo 
como na ação, a fim de tentar fornecer as bases de 
reconstrução de um espaço geográfico que seja realmente 
espaço do homem, espaço de toda gente e não o espaço do 
capital e de alguns. 

 

Milton  Santos,  1978: 213-218. 
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 O centro da cidade: (re) leitura da paisagem, identidade e memória 

“Sim, lê-se a cidade porque ela se escreve, porque ela foi escrita. 
Entretanto, não basta examinar esse texto sem recorrer ao contexto. 
Escrever sôbre essa linguagem, elaborar a metalinguagem da cidade não é 
conhecer a cidade e o urbano. O contexto, aquilo que está sob o texto a ser 
decifrado (a vida quotidiana, as relações imediatas, o inconsciente do 
‘urbano’, aquilo que não se diz mais e que se escreve menos ainda, aquilo 
que se esconde nos espaços habitados – a vida sexual e familiar – e que 
não se manifesta mais nos tête-à-tête), aquilo que está acima do texto 
urbano (as instituições, as ideologias) isso não pode ser esquecido na 
decifração. Um livro não basta. Que seja lido e relido, muito bem. Que se 
chegue até à sua leitura crítica, melhor ainda.”  (Lefébvre: 1969, p. 12) 

 

 As questões relacionadas ao ‘fenômeno urbano’ são, notadamente, temas 

complexos e divergentes quanto às suas interpretações nos mais diversos campos 

do saber. Construção e desconstrução, leitura e releitura tão bem enfocadas na 

citação do Prof. Lefébvre, permite-nos observar a seguinte prerrogativa: para a 

compreensão de qualquer objeto de estudo, neste caso, particularmente da cidade, 

devemo-nos remeter, invariavelmente, a resgatar sua gênese e estudar sua 

evolução. Os fenômenos citadinos não representam exceção à regra, exigem na sua 

análise para posterior compreensão, que nos remetamos aos processos e causas 

que levaram às suas características atuais, às matrizes ou bases que pautaram a 

efetivação e a mudança dos modos de produção e reprodução social e econômica 

de cada época onde, invariavelmente, o ‘espaço’, que está implícito na expressão 

‘patrimônio ambiental urbano’, é produzido e reproduzido enquanto mercadoria. 
 
‘A contradição entre o processo de produção social do espaço e sua 
apropriação privada está na base do entendimento da reprodução espacial; 
isto porque numa sociedade fundada na troca apropriação do espaço, ele 
próprio produzido, enquanto mercadoria, liga-se, cada vez mais à forma 
mercadoria servindo as necessidades da acumulação através das 
mudanças; readaptações de usos e funções dos lugares que também se 
reproduzem sob a lei do reprodutível, a partir das estratégias de reprodução, 
num determinado momento da história do capitalismo, que se estende cada 
vez mais no espaço global, criam novos setores de atividade como extensão 
das atividades produtivas.’ (Carlos: 2001, p. 2) 
 

 Nas últimas décadas, particularmente nas de 80 e 90, observou-se no Brasil 

(Belém, Curitiba, Recife, ...) uma crescente tendência das administrações públicas 
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(municipais principalmente) em recuperar/reutilizar seus patrimônios edificados mais 

antigos, estes, particularmente para o uso do turismo. A estagnação econômica 

iniciada no final da década de 70 levou o governo federal a mudar as estratégias e 

prioridades voltadas ao planejamento e ao desenvolvimento urbano nacional, onde o 

incentivo à instalação de infra-estruturas era prioritário. Tal mudança, aliada à nova 

fase que despontava para a internacionalização do capital e a emergência do 

modelo de mercado globalizado, fez com que muitas cidades portadoras de algum 

atrativo, dentre esses elementos que pudessem conotar algum valor histórico, 

concentrassem esforços para essa nova e promissora fonte de receita orçamentária 

que despontava: o turismo. Cabe lembrar que, muitos desses centros urbanos já se 

encontravam em franco processo de decadência econômica ocasionada pela 

‘desindustrialização’, o turismo apenas significou a opção mais próxima e menos 

onerosa. Conforme Zancheti ( 1998, p.1) 
 
[...] ‘Neste contexto, o governo federal se desobrigou das políticas públicas, 
transferindo a responsabilidade para as instâncias subnacionais, em 
particular para os municípios. O que ocorreu foi uma ruptura na 
continuidade de geração de excedentes financeiros no interior do Estado 
brasileiro, significando a não-manutenção do mesmo modelo de 
planejamento espacial nacional até então vigente, caracterizado por uma 
organização hierárquica intensa entre os níveis de planejamento federal, 
regional, estadual, metropolitano e municipal.’ 
 

 Santos, objeto central deste estudo, é uma cidade de inúmeras peculiaridades 

e, contrariamente àquelas enquadradas no processo de desindustrialização, já 

possuía o turismo como forte fonte de receita, contudo, particularmente direcionado 

para a modalidade de ‘veraneio’. Nesta pesquisa, tal modalidade denota importância 

secundária, a prioridade estará voltada ao turismo voltado ao patrimônio 

arquitetônico de relevante valor histórico-cultural ou, simplesmente, o ‘Turismo 

Cultural’. 

 O patrimônio arquitetônico santista demonstra por si só, as inúmeras fases 

vividas pela cidade. Alguns elementos da região central conotam maior importância, 

isso em face da idade da construção e a representatividade histórica desses locais. 

Diferente das outras cidades que compõe a região metropolitana, Santos conseguiu 

conservar parte de seu patrimônio edificado, e esse, atualmente, é alvo de 

recuperação pelo poder público e o privado com vistas ao fomento do turismo na 

modalidade ‘histórico cultural’. E são esses os elementos a serem estudados: o 
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patrimônio arquitetônico de relevante valor histórico localizado no ‘centro antigo’ da 

cidade, uma fração da zona portuária (Valongo), e o processo de 

revitalização/requalificação dessa área. 

 O tripé proposto para análise do patrimônio ambiental santista já citado 

deverá ser ‘ a paisagem’, ‘a identidade’ e ‘a memória’, todas envoltas na cidade e 

naqueles que dela usufruem. Essas três categorias analíticas deverão estar 

permeando a pesquisa, particularmente nas análises pontuais de cada elemento que 

compõe o recorte geográfico do trabalho (focos de desenvolvimento do centro 

histórico), a ser descrito mais adiante. 

 A importância da ‘paisagem’ vem demonstrar grande relevância para este 

trabalho. Primeiramente porque é através dela que a análise deverá partir, a 

paisagem tal como ela é hoje, e as respectivas fases que levaram-na ao estado 

atual. Dentro do próprio meio científico geográfico são inúmeras as controvérsias 

acerca da interpretação do termo paisagem, talvez isso se deva à própria polissemia 

intrínseca no termo. Para Augustin Berque paisagem ‘não é somente um "dado" que 

será a forma objetiva do meio. Ela não é somente uma projeção que será a visão 

subjetiva do observador. A paisagem é um aspecto do produto fundamental que 

institui o sujeito enquanto tal, dentro do meio enquanto tal’ (BERQUE: 1985, p.l00). 

O mesmo autor, noutra obra, e agora numa visão mais elaborada enfatiza que  
 
‘[...] a paisagem não reside somente no objeto, nem somente no sujeito, 
mas na interação complexa entre os dois termos. Esta relação que coloca 
em jogo diversas escalas de tempo e de espaço, implica tanto a instituição 
mental da realidade quanto à constituição material das coisas’. (Berque: 
1994, p.5) 
 

Poderiam ser inúmeros os autores, alguns concordariam em determinados 

aspectos, discordariam em outros mas, quase na totalidade, reiterariam a hipótese 

que a percepção da paisagem é uma experiência subjetiva e que essa é produto de 

uma interpretação particular do ambiente. Nos lugares turísticos, por exemplo, 

visitantes e moradores locais enfocam diferentes aspectos de um mesmo ambiente. 

De acordo com TUAN (1979: p. 89), [...] a percepção do visitante ‘freqüentemente se 

reduz a usar os seus olhos para compor quadros; já o nativo tem uma percepção 

mais complexa do meio que só é expressa com dificuldade e indiretamente através 

do comportamento, da tradição local, do conhecimento e do mito’ [...]. 
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 O segundo, e não de menor importância, foco para análise compreende-se no 

fator identidade. A identidade resume-se, enquanto categoria de análise, numa 

construção social, marcada por polissemias que devem ser entendidas e 

circunscritas ao contexto que lhe conferem sentido. 

A cidade de Santos atravessou diversas fases desde sua fundação, abrigou 

diferentes classes sociais em seus recantos. O hoje ‘Núcleo Histórico’, que outrora 

abrigava importantes comércios e prestadores de serviços dos mais diversos, 

concebe simbolicamente na consciência de cada um dos atores sociais que lá se 

estabeleceram, e ainda se apresentam, uma identidade coletiva do lugar. 
 
‘O fenômeno da consciência é, ao mesmo tempo, extremamente subjetivo, 
porque está muito carregado pela presença efetiva do eu individual, e 
extremamente objetivo, porque se esforça por considerar objetivamente não 
só o ambiente exterior (o mundo), mas também o eu subjectivo.(...) o eu  
considera-se simultaneamente como sujeito e como objecto de 
conhecimento e considera o ambiente objectivo implicando neste a sua 
própria existência subjectiva’. (MORIN, 1973, p.132). 
 

 De acordo com CASTELLS (1998: p. 26), nenhum tipo de identidade tem um 

valor progressivo ou regressivo fora do seu contexto histórico. Isto é, para 

compreender e avaliar as identidades, devemos situar cada caso no seu contexto e 

não extrapolar a momentos ou lugares diferentes. O mesmo autor indica que ‘não se 

pode confundir os papéis e os conjuntos de papéis com as identidades: as 

identidades organizam o seu sentido, enquanto os papéis organizam as funções. Na 

sociedade de informação atual o autor distingue três tipos de identidade: 
 
-A identidade que legitima, introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade para levar a bom termo e racionalizar a sua dominação face aos 
autores sociais. 

-A identidade de resistência, defendida pelos atores que se encontram em 
posições desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica de dominação da 
sociedade. 

-A identidade projeto, que se produz quando os atores constroem uma nova 
identidade a partir de materiais culturais disponíveis. Sempre que isto 
acontece não apenas se redefine a sua posição na sociedade mas procura-
se transformar a estrutura social.’ (CASTELLS, 1998: 27) 

 

 Explanados, sucintamente, os conceitos de ‘paisagem’ e ‘identidade’, resta 

ainda abarcar algumas considerações sobre a terceira categoria para análise – ‘a 

memória’. Intimamente ligada aos dois conceitos precedentes – paisagem e 

identidade, na análise da memória citadina, intrínseca nesta pesquisa, figurará como 
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elemento de resgate da história dos lugares a serem estudados. Pesquisar o 

passado para interpretar o presente, os fios guardados na memória daqueles que 

vivenciaram uma época, devem ser recolhidos para tecer a trama da cidade hoje. 

Daí, a grande importância do resgate da memória para se (re) contar a história do 

lugar, talvez uma que ainda não foi ainda escrita, ou sequer documentada. 
 
‘Não é suficiente reconstruir peça por peça a imagem de um acontecimento 
do passado para se obter uma lembrança... É necessário que esta 
reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se 
encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam 
incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível 
se fizerem... parte de uma mesma sociedade.’ (HALBWACHS, 1990: p. 26) 
 

 Há que se diferenciar ainda o conceito de memória fora do duo ‘coletiva e 

individual’, aqui cabe inserir outras duas interpretações complementares às 

primeiras: a memória ‘material’ e a ‘ritual’. Enquanto as duas primeiras podem estar 

presentes em qualquer nível social, as duas últimas são seletivas. 
 
‘A memória, portanto, é confeccionada. A memória não precisa ser histórica. 
Pode partir de lendas e crônicas, ou seja, sua base pode ser ritual, o que lhe 
garante um significado simbólico. Estes brasileiros de que falamos até 
agora, e que não fazem parte das classes mais abastadas, tem uma 
memória cujo referencial não está consubstanciado na cultura material da 
classe dominante. [...] A memória das classes menos favorecidas não é 
basicamente material, é ritual. Por exemplo, as festas da igreja fazem parte 
deste universo. Nós temos que descobrir todas as características deste 
universo ritual, conhecer seus significados e, a partir daí, construir uma 
política de preservação do passado. Um trabalho de recuperação do 
passado sempre muito enroscado em meio ao esquecimento do que foi 
considerada memória do Outro. Afinal, quem foi a festeira do Divino?’ 
(THEODORO: 2001, p. 4) 

 

 Tomar a memória como categoria de análise torna, a meu ver, essa pesquisa 

enriquecedora. Não havendo possibilidade de uma interpretação unívoca da 

memória, há uma franca tendência deste trabalho, ao seu final, exprimir uma 

coletânea, ou mesmo uma miscelânea de opiniões sobre um mesmo lugar. A 

memória é seletiva, guarda em seus meandros apenas o que ela deseja. Quem se 

reconhece em determinado edifício? E por que a maioria não se reconhece, não o 

classifica de patrimônio, de herança de seu passado? 

No caso santista, exigir que a grande maioria de afro-descendentes, e mesmo 

de imigrantes se identifiquem com o centro histórico pode ser utópico. Para a 

comunidade da raça negra residente no Morro do Jabaquara, essa zona lhes fala 
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mais alto à memória. O local era um antigo quilombo que recebia escravos fugitivos 

de inúmeras localidades, inclusive da própria Santos. 

Para os imigrantes, particularmente os de origem portuguesa e italiana, o 

bairro do Macuco tem maior representatividade. O Macuco que inicialmente abrigou 

imigrantes (primeiro quartel do século XX), a partir da década de 30 começou a 

receber migrantes, advindos principalmente do interior paulista e do norte e nordeste 

do Brasil. No relato de Jandira Adegas, pesquisadora do turismo santista, e antiga 

moradora do bairro do Macuco, pode-se aferir um pouco da questão da memória 

deste bairro dormitório de operários, particularmente os ligados ao porto. 
 

‘Santos mostrava uma gradativa separação de classes em diferentes 
espaços da cidade, esse fator, excludente, foi importante para a criação de 
especificidades políticas e culturais também no interior da classe operária. 
Formaram-se bairros operários, constituídos em referência a um grupo, ou 
segmento social e não apenas a um território. O espaço físico era definido 
por relações de vizinhança, parentesco, companheiros de trabalho. O 
Macuco abrigava numerosos trabalhadores da Cia Docas, enquanto a Vila 
Mathias tornou-se o bairro dos trabalhadores da Cia City, os ferroviários no 
morro da Penha próximo à estação, alguns estivadores e portuários também 
lá moravam.’ (ADEGAS, 2005: p. 2) 

 

 O abairramento santista brotou obedecendo a uma lógica instituída a cada 

época, os bairros foram surgindo e com eles a separação dos grupos diversos. Com 

a região central a lógica não poderia ser diferente. Os inúmeros prédios, praças, 

igrejas, monumentos e outros locais de interesse histórico-cultural1, que hoje 

passam por restauração e reabilitação, também sofreram alterações no seu uso 

através do tempo. 

Alguns conjuntos arquitetônicos, que outrora ostentavam o poderio econômico 

dos proprietários e os serviam de residência, com o passar dos anos, e muitas vezes 

com a derrocada financeira dos donos, passaram a servir de moradias coletivas 

(cortiços). Para o proprietário ou herdeiros, o significado do lugar e a memória 

guardada sobre esses tenderiam conotar um sentido positivo, remontariam às 

lembranças de um tempo de abastança. Já para um inquilino, poderia remetê-lo a 

                                                 
1 A área protegida (ZPC I – Zona de Proteção Cultural Nível I – Alegra Centro), compreende parte dos 
imóveis localizados à Rua do Comércio, na Rua XV de Novembro e no Largo Marquês de Monte 
Alegre, bem como os seguintes prédios: Casa da Frontaria Azulejada, a Bolsa do Café, a Casa de 
Câmara e Cadeia, Praça dos Andradas, Praça Rui Barbosa, Praça Mauá, Praça da República, Prédio 
dos Correios, Praça Barão do Rio Branco, Prédio da Alfândega, Casa do Trem Bélico, Outeiro de 
Santa Catarina, Mercado Municipal e entorno, a Estação e os Casarões do Valongo, Armazéns 
portuários do 1 ao 4, o Teatro Guarany e o Paço Municipal. 
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uma fase em que o mesmo foi obrigado a pagar para morar, na maioria das vezes 

desconfortavelmente, e com pessoas estranhas ao seu convívio e de seus 

familiares. Por ser a memória seletiva, invariavelmente, para o locatário, a lembrança 

do lugar seria fadada ao esquecimento. 

O processo de recuperação do Núcleo Histórico, se comparado ao que consta 

do plano como um todo (cf. em anexo 1), está parcialmente concretizado. Ainda não 

é possível afirmar que o processo de gentrificação irá se consolidar. Contudo, todos 

os processos mundiais de gentrificação em áreas centrais começaram pela 

revitalização e a requalificação da região, fundamentais para mudar a percepção dos 

habitantes da cidade quanto aos seus espaços centrais, preparando o caminho para 

a revalorização desses espaços. 

Tendo em vista abarcar todos os temas que, direta ou indiretamente, se 

correlacionam com os eixos propostos para estudo, optou-se subdividir a pesquisa 

nas seguintes partes: 

no Capítulo 1 - Pressupostos, procurou-se, primeiramente, abordar alguns 

conceitos básicos da geografia humana, mais especificamente na área cultural. Num 

segundo momento, elencou-se as premissas teórico-metodológicas que nortearam a 

pesquisa. 

O Capítulo 2 - As múltiplas interpretações do Patrimônio, procura enfocar 

historicamente as diversas facetas por que passou o patrimônio enquanto 

‘monumento’, no Brasil e no exterior, desde o surgimento do conceito, até os dias 

atuais. Procurou focar, também, este capítulo, como os diversos organismos 

responsáveis pela salvaguarda desse patrimônio surgiram, e como se comportam, 

em âmbitos gerais, para fazer cumprir os desígnios que lhe são pertinentes. 

O Capítulo 3 - Buscando gênese da urbanização santista, busca fazer 

uma retrospectiva histórico-geográfica da cidade de Santos, primordialmente, a partir 

da eclosão do ciclo do café. Embora seja o café o grande marco da expansão 

urbana santista, no Núcleo Histórico, existem construções que são anteriores a ele, 

portanto, ao serem aventadas, tentou-se amarrar sua criação à sua gênese. Dentre 

os vários assuntos tratados, destacam-se: O porto de Santos e suas mudanças para 

atender às novas ordens econômicas que surgiam através dos tempos; A inglesa, 

ferrovia que alavancou o aumento do ritmo no progresso santista, e por fim; O 
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Centro antigo de Santos e o surgimento das novas centralidades, que colaboraram 

para a decadência e a degradação do Núcleo Histórico, hoje em processo de 

revitalização/requalificação. 

 O Capítulo 4 – Requalificação Urbana e a Busca do Modelo Ideal para 
Santos, procurou-se mostrar os pressupostos da reabilitação urbana de sítios 

históricos no contexto mundial demonstrando as faces da ‘requalificação urbana, na 

teoria e na prática. Na seqüência, foram abordadas experiências já vividas no 

exterior – Itália – Bolonha, Brescia e Ferrara, na Espanha – Barcelona, e na 

Argentina – Puerto Madero (Buenos Aires). No Brasil, os casos de maior relevância 

abarcados foram: Salvador – Pelourinho, Recife e Vitória, no Espírito Santo. Ao final 

do capítulo, procurou fazer uma retrospectiva dos casos comparando-os uns aos 

outros, na busca de explicitar em quais modelos encontram-se os aspectos positivos 

e negativos, quais devem ser adotados em outras localidades, ou os que devem, 

necessariamente, ser descartados. 

 No Capítulo 5 – Contradições no Planejamento Urbano de Santos: o 
Núcleo Histórico em evidência, focou-se, primeiramente, os diversos instrumentos 

normativos municipais (Leis, Decretos, etc.) desde a segunda metade do século XX, 

marco inicial do surgimento de legislações municipais cujo teor aventava, ainda que 

de maneira sutil, providências para a região central da cidade. Seqüencialmente foi 

colocado em pauta a legislação atual que tem como principal objetivo revitalizar e 

requalificar o Núcleo Histórico de Santos – o Alegra Centro. Nesta parte realizou-se 

a análise pontual de 10 Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico de Santos, 

locais determinados pela muncipalidade como da área de preservação e proteção 

cultural. Ao final, colocou-se em pauta os focos já descritos, agora vistos enquanto 

elementos do patrimônio ambiental urbano da cidade de Santos. Procurou-se 

destacar entre os focos, quais deles possuem maior relevância para a população 

local, e para o turismo na modalidade proposta pelo projeto Alegra Centro – o 

histórico cultural.  
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  –    PRESSUPOSTOS    

A proposta deste capítulo é realizar uma reflexão acerca da metodologia 

utilizada nesta pesquisa geográfica. Para tanto, evidencia a necessidade de que a 

abordagem teórico-metodológica, extrapolando uma referência aos procedimentos 

técnicos imediatamente utilizados na pesquisa, seja capaz de elucidar a escolha do 

referido instrumental metodológico a partir da análise dos fundamentos teóricos do 

pesquisador, os quais estarão melhor explicitados no contexto sócio-espacial de sua 

construção, a fim de que sejam evidenciados os interesses sociais em jogo, bem 

como a intencionalidade histórica daí resultante. 

 

 Geografia Cultural: Conceitos de Base 

 Em tese, todas as correntes, de um determinado campo do conhecimento, 

têm seus limites porque cada qual investiga a realidade por caminhos diferentes. No 

âmbito da geografia, aqui particularmente da cultural, ocorre também esta regra. 

Segundo CORRÊA (2005: 4):  
 
‘A Geografia Cultural é uma heterotopia, isto é, apresenta vários caminhos a 
partir do próprio conceito de cultura e de seu papel na vida. Cultura, em 
nosso entendimento, é o conjunto de ‘mapas de significados’ que os 
diferentes grupos culturais (sociais) desenvolveram para das sentido à vida. 
A cultura não é aquilo que o senso comum define, nem está apoiada em 
alguns temas considerados como próprios da cultura (música, religião e 
folclore, etc). Engloba todos os temas na perspectiva dos significados. Tem 
um sentido político. No entanto, a Geografia Cultural constitui-se um campo 
com diversos caminhos: um for temente herdado da tradição saueriana, 
outro fortemente influenciado pela perspectiva fenomenológica, outro 
calcado na visão marxista, nas humanidades, etc.’2 
 

Para que haja clareza quanto a limites, há que se assumir o significado das 

terminologias geográficas a serem adotadas e utilizadas, o que deverá proporcionar 

ao leitor sobre qual, ou quais, correntes geográficas estarão se embasando a 

pesquisa. Muitas foram às denominações propostas para o que hoje é entendido 

como o espaço geográfico e sua composição conceitual básica de lugar, paisagem, 

região, território, natureza, sociedade, entre outros. 

                                                 
2 Entrevista com o Prof. Dr. Roberto Lobato Corrêa – UFRJ, à revista discente ‘Expressões 
Geográficas’. UFSC – Florianópolis, 2005, p. 4. 
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A expressão espaço geográfico e sua composição conceitual, entretanto, não 

se auto-explicam. Ao contrário, exigem esclarecimentos, pois, a depender da visão a 

que se vinculam, assumem posições filosóficas e políticas distintas. Na visão 

tradicional, partir-se-ia do espaço para se estudar as especificidades e a maneira 

pela qual são diferenciadas regionalmente, na perspectiva proposta, a da geografia 

cultural, trata-se de tentar compreender como a vida dos indivíduos e dos grupos se 

organiza no espaço, nele se imprime e nele se reflete. De acordo com CLAVAL 

(2001: 40): 
 
‘Ao problema fundamental da geografia de ontem: Por que os lugares 

diferem? Acrescentam-se outros: Por que os indivíduos e os grupos não 
vivem os lugares do mesmo modo, não os percebem da mesma maneira, 
não recortam o real segundo as mesmas perspectivas e em função dos 
mesmos critérios, não descobrem nele as mesmas vantagens e os mesmos 
riscos, não associam a ele os mesmos sonhos e as mesmas aspirações, 
não investem nele os mesmos sentimentos e a mesma afetividade?’3 
 

 

O lugar, a região e a organização espacial 

 Todos os três conceitos resumem-se em ‘produtos de construções intelectuais 

pautadas na ação humana sobre a superfície terrestre’ (CORRÊA, 2005: p. 5), ainda 

que os dois primeiros termos sejam empregados como metáforas em vários 

contextos. 

 O conceito de lugar, em âmbito geral, pode ser descrito como a expressão 

geográfica do singular. No lugar condensam-se processos em ação que são 

multiescalares e caracterizados por distintas temporalidades. 

A terminologia de lugar é hoje mais importante que no passado por ter sido 

re-elaborada como conceito que estabelece limites ao processo de globalização 

sem, no entanto, negá-lo. A interpretação da cultura, para os geógrafos humanistas 

contemporâneos, passa a ser fator preponderante em qualquer análise de 

fenômenos locacionais. De acordo com SILVA (2000: 2): 

 

 

 
3 CLAVAL, Paul. O papel da nova geografia cultural na compreensão humana. (Trad. Márcia 
Trigueiro). In: CORRÊA, Roberto Lobato, ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Matrizes da geografia cultural. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 40. 
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‘A dimensão subjetiva da relação entre os homens e o espaço tem sido 
explorada pela corrente humanística da geografia através da categoria 
"lugar". Os geógrafos que fazem parte desta corrente preocupam-se em 
interpretar os códigos e significados dos lugares, desvendando as idéias e 
as ideologias dos indivíduos, pois estes vivem o lugar através de suas 
culturas que, por sua vez, influenciam suas experiências e ações. Neste 
sentido, o lugar lhe aparece como um ‘mundo de significado organizado’e 
serve como reafirmação de sua identidade.’4 
 

 Ao contrário do conceito de ‘lugar’, o conceito de ‘região possui uma extensa 

tradição na Geografia. Concebido como conceito que viria dar ‘identidade’ à 

Geografia frente às outras ciências, ainda é terminologia corrente e de freqüente uso 

entre geógrafos, contudo, jamais foi um termo de significado cristalizado, ao 

contrário, já foi submetido a inúmeras interpretações. Segundo CORRÊA (2005: p. 5) 

‘A região pode ser considerada do ponto de vista ontológico, epistemológico e 

metodológico: 
 
‘ontologicamente a região tem sido considerada como uma entidade 
concreta, real, ou como uma construção intelectual, neste caso podendo- se 
falar em regiões homogêneas e funcionais, por exemplo. 
Metodologicamente os caminhos são numerosos, podendo- se, entre outros 
apontar os inúmeros métodos desenvolvidos na tradição alemã e francesa 
de descrição e interpretação de regiões e os métodos quantitativos, de 
classificação espacial com base em inúmeras unidades de áreas e variáveis 
selecionadas segundo os propósitos do pesquisador. As proposições da 
Escola de Berkeley, válidas para países de colonização recente, como os 
Estados Unidos e o Brasil, estão apoiadas no processo de difusão espacial 
(difusão de povoamento) , originando regiões culturais. Do ponto de vista 
epistemológico, a região pode ser considerada uma particularidade, isto é, 
uma mediação entre o universal (os processos globais) e o singular (os 
lugares) . Processos de coesão, que agregam processos semelhantes no 
espaço, e processos de limitação espacial , que impõem limites à difusão de 
semelhanças, criam a possibilidade de se formarem regiões. A região é 
tanto uma real idade quanto uma criação intelectual . Ao mesmo tempo é 
vivida e compreendida de modo diferente pelos diversos grupos sociais.’5 
 

 Diferente das terminologias anteriores, que há muito fazem parte do 

vocabulário geográfico, a ‘organização espacial’ é um conceito recente, praticamente 

inexistente na literatura geográfica anterior à década de 50. A organização espacial 

revela-se muito complexa. Em SANTOS (1997: p. 52), o autor enfatiza que forma, 

função, estrutura e processo podem ser usados como categorias primárias na 

compreensão da atual organização espacial, e todas mantêm entre si, uma relação 

dialética. Reflexo, meio e condição social, a organização espacial sintetiza as 

 
4 SILVA, Joseli Maria. Cultura e Territorialidades Urbanas: Uma Abordagem da Pequena Cidade. Rio 
de Janeiro: Revista de História Regional – UFRJ, 2000, p. 2. 
5 CORRÊA, R. L. op. cit., p. 5. 
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diversas temporalidades, e se revela num campo de lutas sociais, um objeto a ser 

conquistado e transformado. 
 
‘Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os 
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser 
relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do 
qual um sujeito se sente 'em casa'. O território é sinônimo de apropriação, 
de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto dos projetos e 
das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma 
série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 
sociais, culturais, estéticos, cognitivos.’6 
 

Ter como enfoque o "território", ou ainda uma fração dele, analisada sob o 

prisma de sua apropriação cultural, não tem sido um objeto muito explorado na 

geografia urbana até o principio dos anos 90. O crescente processo de 

uniformização técnica, o avanço e a expansão dos meios de comunicação, a 

estandarização de paisagens urbanas, bem como do modo de vida ocidental, tem 

despertado a atenção de pesquisadores das ciências sociais preocupados em 

aprender este mundo, cada vez mais, homogêneo e articulado. Neste sentido, esta 

pesquisa buscará abarcar, dentre outros temas, as relações sociais, os sentimentos 

de identidade e a influência da cultura do lugar na formação dos indivíduos, em 

resumo, como os diversos atores e os grupos de que fazem parte constroem sua 

singularidade dentro de um crescente processo de difusão de cultura de massa, 

como é o de hoje. 

 As relações sociais que produzem o espaço urbano não se revelam apenas 

nas formas materiais e funcionais que são o sustentáculo do processo de produção 

capitalista. Elas também são assinaladas pelos códigos e os símbolos erigidos na 

vida cotidiana e que estabelecem um sentido particular no processo de produção da 

cidade.  

Um olhar geográfico sobre a cidade deve considerar a existência destes 

códigos, agregados e integrados a contextos e domínios específicos, a universos 

simbólicos distintos, nos quais os atores sociais estão sendo permanentemente 

reconstruídos a partir das relações que mantêm entre si. A cidade é construída por 

homens que não se esgotam numa dimensão biológica e/ou funcional, mas 

                                                 
6 GUATARI, Félix. Espaço e poder: a criação de territórios na cidade. Espaço & debates, São Paulo, 
ano V, n. 16, 1985. GUATARI Félix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: 
Vozes, 1996, p. 323. 
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compõem, através de sua existência em sociedade, o processo de construção social 

da realidade. 

Vislumbrar e interpretar a cidade sobre o âmbito da geografia humana, mais 

precisamente buscando aporte, na quase maioria das interpretações, na geografia 

cultural, significa ter que assumir alguns conceitos básicos advindos deste ramo da 

geografia. 

As interpretações culturais da geografia, em sua maioria, estiveram durante 

muito tempo, vinculadas aos gêneros de vida e às paisagens, dando ênfase às 

técnicas que os homens utilizavam para dominar o meio, concebendo as paisagens 

como produto desta relação. Assim, a geografia cultural ficou atrelada àquilo que era 

"legível" na superfície da terra, ou à materialidade da paisagem, como argumenta 

SAUER (1996: 4): "o homem, por si mesmo, é objeto indireto da investigação 

geográfica, confere expressão física à área com suas moradias, seu lugar de 

trabalho, mercados, campos e vias de comunicação. A geografia cultural se 

interessa, portanto, pelas obras humanas que se inscrevem na superfície terrestre e 

imprimem uma expressão característica"7 

Tal caráter da geografia cultural que enfatizava os elementos materiais da 

paisagem, privilegiava os objetos de estudo que apresentavam mais visíveis, ou, 

onde a distinção era nítida, colocando, num segundo plano, algumas das dimensões 

sociais e psicológicas da existência humana que, sabe-se, também determinam a 

materialidade. Ora, nessa abordagem, se as paisagens se tornaram mais uniformes 

e as sociedades fechadas e homogêneas internamente, cada vez mais raras no 

mundo contemporâneo, restringe-se o campo de estudo da geografia e da mesma 

foge a oportunidade de explorar justamente a sociedade contemporânea e complexa 

de que fazemos parte. 

 Nesta fase a geografia viu-se ultrapassada por outras ciências sociais, como 

a antropologia, a sociologia e a história, que reformularam suas idéias sobre os 

conceitos de cultura. Uma célebre crítica sobre as conceituações limitadas de cultura 

foi elaborada por Clifford GEERTZ8, dentre elas: 

 

                                                 
7 SAUER, Carl O.. Geografia cultural. Rio de Janeiro: Espaço e Cultura, n. 3, dez. 1996, p. 4. 
8 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p.14. 
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1. 'o modo de vida global de um povo';  

2. 'o legado social que um indivíduo adquire de um grupo';  

3. 'uma forma de pensar, sentir e acreditar';  

4. 'uma abstração do comportamento';  

5. 'uma teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual um 
grupo de pessoas se comporta realmente;  

6. 'um celeiro de aprendizagem em comum';  

7. 'um conjunto de orientações padronizadas para os problemas 
recorrentes';  

8. 'comportamento aprendido';  

9. 'um mecanismo para regulamentação normativa do comportamento;  

10. 'um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo 
como em relação aos outros homens';  

11. 'um precipitado da história' 

 

O argumento de Geertz consistia em que ‘o homem está amarrado em teias 

de significados que ele próprio criou, sendo essas teias a própria cultura’. Nesta 

linha, critica a busca de leis gerais e procura desenvolver dentro da antropologia 

uma ciência interpretativa, buscando mais ‘significados’, mais do que explicações 

uniformizantes. Para ele ‘a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 

atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 

descritos de forma inteligível...’9 

Alguns geógrafos contemporâneos têm realizado relevantes estudos sobre as 

sociedades urbanas industriais. Paul CLAVAL utiliza-se da análise dos "papéis 

sociais"10 como meio de abordagem das sociedades urbanizadas, tentando 

ultrapassar a abordagem cultural através dos gêneros de vida, argumentando que a 

maneira como os papéis se articulam contribui para moldar a personalidade de base 

dos indivíduos; sua interiorização se explica pela mecânica dos status. (...) A cultura 

não aparece mais como uma realidade monolítica; cada um recebe uma cópia 

diferente, que modifica no decorrer de sua existência11. Sua compreensão de cultura 

 
9 Idem, Ibidem, p. 24. 
10 Os papéis sociais são desempenhados através de tipificações de conduta já socialmente aceitas e 
objetivadas. "As instituições incorporam-se à experiência do indivíduo por meio dos papéis. Estes, 
lingüisticamente objetivados, são um ingrediente essencial do mundo objetivamente acessível de 
qualquer sociedade. Ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao 
interiorizar estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para ele.” 
11 CLAVAL, Paul. A geografia cultural. Florianópolis: UFSC, 1999, p.51. 
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também está relacionada com o processo contínuo da criação, em que os papéis 

sociais são aprendidos ao longo da vida e modificados através da experiência, 

admitindo que a cultura é um sistema aberto e mutável, a soma dos 

comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores 

acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo 

conjunto dos grupos de que fazem parte.12 

Outro autor, Denis Cosgrove enfatiza que a cultura não é algo que funciona 

através dos seres humanos; pelo contrário, tem que ser constantemente reproduzida 

por eles em suas ações, muitas das quais são ações não-reflexivas, rotineiras da 

vida cotidiana (...) a cultura é, ao mesmo tempo, determinada por e determinante da 

consciência e das práticas humanas13. As práticas desenvolvidas pelos indivíduos, 

ou grupo de indivíduos, está intimamente relacionada com o exercício do poder, no 

qual um grupo impõe aos demais seu modo de vida e através deste domínio 

reproduz a cultura e garante sua perpetuação. O espaço é evocado para articular e 

reforçar a aceitação e participação no código cultural da classe dominante14. 

A cultura, para os autores citados, concebe um sistema de acepções que dão 

sentido ao mundo, apartando a relevância de interpretar os símbolos que permitem 

os modos de vida e a relação entre os atores sociais ou grupos destes com seu 

ambiente. Robustecem a necessidade de consideração das relações de classe, 

demonstrando que suas lutas determinam a cultura e a existência material da 

sociedade, imprimindo um caráter imprevisível no processo de transformação.  
 
‘Dessa maneira, a cultura não é uma realidade primeira, mas uma 
construção imaginária para permitir às pessoas se comunicarem, sentirem-
se próximas ou diferentes, e constituírem grupos que se sentem unidos. O 
papel do Geógrafo não é explicar o homem, a sociedade, a cultura, o 
espaço, mas se interrogar  sobre as razões que levam os homens a 
construírem sistemas simbólicos que negam a distância ou a exaltam.’15 
 

Finalizando este preâmbulo, gostaria de retomar o conceito sobre a 

organização espacial. Indistintamente, a terminologia pode possuir significados 

                                                 
12 Idem, Ibidem, p. 63. 
13 COSGROVE, Denis E.. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens 
humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (orgs.). Paisagem, tempo e cultura. Rio 
de Janeiro: UERJ, 1998, p.101-102. 
14 COSGROVE, Denis E. Em direção a uma geografia cultural radical: problemas da teoria. Rio de 
Janeiro: Espaço e Cultura, n. 5, dez. 1998, p.27 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

29

distintos, segundo os vários grupos sociais. Inferir na organização espacial sem 

parâmetros técnicos e eticamente corretos, por muito tempo tem sido uma 

constante, particularmente no Brasil onde a ‘coisa pública’ é tratada, em muitos 

casos, sem o menor senso. Delas nascem as obras superfaturadas que nem ao 

menos solucionam os problemas a que se propunham (TRT/SP, Av. Águas 

Espraiadas-SP, etc.), as demolições, os acidentes e as construções criminosas 

(Casarões da Paulista, Metrô/SP, Sergio Naya), e tantas outras mazelas tão comuns 

no Brasil. Em face de tantos descasos no planejamento urbano, gostaria de encerrar 

corroborando com a significativa reflexão de CORRÊA (2005: p. 6): 
 
‘Quem tem o direito de dizer qual é a melhor organização para uma dada 
sociedade espaço e temporalmente contextualizada? As grandes empresas 
e seus intelectuais orgânicos, os intelectuais da academia, as religiões, as 
classes sociais oprimidas? A resposta é de natureza política. Na prática, é 
objeto de debates e contrapontos. Creio ser uma arrogância dos 
planejadores – e de seus consultores – dizer qual é a melhor organização 
do espaço para um dado contexto. 

 

 

                                                                                                                                                         
15 CLAVAL, Paul. Geografia Cultural: o Estado da Arte.In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, 
Zeny (orgs.). Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: UERJ, 1999, p. 73, 
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 A recuperação de áreas centrais citadinas enquanto problema e  
 solução 

 O estudo que aqui se pretende demonstrar tem como tema central, e objeto 

geográfico de pesquisa a porção central mais antiga da cidade de Santos, aquela 

que comumente se denomina: Centro Histórico/Cultural. À guisa de melhor 

demonstrar o problema e, por conseguinte, abonar ou justificar a escolha do objeto 

desta pesquisa, elegeu-se um breve caminho expositivo, sobre o surgimento da 

revitalização/requalificação enquanto solução de zonas centrais citadinas 

degradadas para o uso no turismo cultural, abordando, seqüencialmente, a questão 

da gentrificação, fenômeno comum em locais já revitalizados/requalificados. Para 

então, ao final desta exposição, enfocar mais diretamente o problema central deste 

estudo: Seria o Turismo, particularmente na modalidade histórico-cultural, 
proposto pela planificação municipal - Alegra Centro16, considerado um sólido 
instrumento de gestão de política urbana capaz de promover a recuperação da 
região central de Santos, na sua fração mais antiga’? Tal pesquisa, de acordo 

com SANTOS (1996: p. 57), ‘acarreta o estudo das transformações econômicas, 

sociais e culturais, responsáveis, numa medida variável segundo os períodos, pelas 

modificações de ritmo na transformação do espaço e pela própria organização 

deste.’ 

Comumente, a área de maior relevância das cidades é o centro. Nele se 

localiza o maior número de casas comerciais, de bancos, as diferentes formas de 

prestação de serviços, além do melhor atendimento em transporte coletivo. Quando 

a área central torna-se pequena e inviável para sua expansão, as atividades ali 

sediadas vão, paulatinamente, ocupando outras zonas, demonstrando assim uma 

espécie de desdobramento ou substituição do centro citadino. 

Se no passado os centros concentraram funções comerciais e políticas e 

garantiam uma certa identidade urbana, hoje esses locais, que nem ao menos são 

 
16 O Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, Alegra 
Centro, transformado em lei complementar nº 470/2003, visa à retomada do desenvolvimento 
socioeconômico da área central mais antiga da cidade. Para efetivar tal meta, diversas estratégias 
estão sendo utilizadas, dentre elas: fomento à preservação do patrimônio histórico, requalificação 
urbana com solução habitacional na Vila Nova, apoio à implantação e ao funcionamento de atividades 
ao comércio e ao turismo, em conjunto com a valorização da paisagem urbana e do patrimônio 
cultural. 
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mais o centro geográfico das cidades e se encontram ocupados de forma 

desordenada, são reinvestidos de valor: "revitalizar o centro da cidade" se torna uma 

tática, um estratégia política, que se revela, novamente, como uma solução para os 

problemas urbanos. O investimento na idéia de centro surge como solução, 

igualmente, porque possibilita recobrar a identidade, a diversidade, que busca 

conferir aos moradores uma sensação de pertença em uma cidade percebida de 

forma fragmentada e compartimentada. 

 A área central mais antiga da cidade de Santos, que aqui se convencionará 

chamar de ‘Núcleo Histórico’, a partir do final da década de noventa vem passando 

por processos de renovação e requalificação. Toda empreitada vem sendo 

administrada pela prefeitura local que tomou como instrumento normativo para as 

mudanças que visava estabelecer na área, o ‘Projeto Alegra Centro’, o qual foi 

regulamentado e sancionado em cinco de fevereiro de dois mil e três, através da Lei 

complementar Municipal nº 470. 

 A referida lei complementar criou o ‘Programa de Revitalização e 

Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos’, denominado ‘Alegra 

Centro’, que dispõe sobre os elementos que compõe a paisagem urbana no local (e 

entorno), fixa normas, padrões e incentivos fiscais. São objetivos do Alegra Centro: 
 

I – promover intervenções urbanas na área de abrangência visando a 
melhoria na paisagem urbana; 
 

II – criar incentivos fiscais para investidores privados interessados em 
recuperar ou conservar os imóveis instalados na área de abrangência; 
 

III – promover a preservação e a recuperação do meio ambiente construído, 
do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico; 
 

IV – incentivar a implantação de comércio varejista de qualquer natureza e 
prestação de serviços nos logradouros públicos destinados para 
funcionamento destes estabelecimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) 
horas nas áreas de abrangência. 
 

 Notadamente, qualquer que seja o objetivo proposto pelo plano sabe-se que, 

à medida que sua implantação vai sendo efetivada, como agora está, adequações 

são feitas, e essas, nem sempre obedecem as propostas iniciais. Daí a importância, 

acredito, de percorrer os passos deste plano, analisando-o criticamente, desde sua 

fundamentação legal e estrutural, à sua efetivação in loco.  
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Requalificação Urbana: verso e anverso, vencedores e perdedores 

 As décadas de 80 e 90 testemunharam uma gama considerável de 

megaprojetos de intervenção urbana em várias partes do mundo, e, acompanhando 

esses, vários estudos foram realizados analisando tais experiências. Autores como 

Harvey (1989), Robinson (1989) e Robson (1994) enalteceram o fato de nestes 

processos (requalificação) existirem ‘vencedores’ e ‘perdedores’. Entre os principais 

beneficiários apontados encontram-se os proprietários, os especuladores imobiliários 

e os turistas; já entre os perdedores encontra-se a população local de baixa renda 

que vêem os recursos que deveriam suprir as demandas de emprego, moradia, 

saúde e educação serem investidos numa área que, salvo algumas exceções,  não 

lhes proporciona qualquer vantagem. 

 A dinâmica do intrincado processo de urbanização nas grandes cidades é 

responsável por uma contínua reconfiguração territorial do espaço dessas grandes 

aglomerações. Boa parte das mudanças foi decorrente da expansão horizontal da 

mancha urbana e dos correspondentes processos de descentralização das 

atividades citadinas, a partir das ‘forças centrífugas’, para usar a terminologia de um 

trabalho clássico da Escola de Chicago (COLBY, 1933/1967). 

No âmbito da descentralização, a cidade deixa de ter seu formato como 

‘unicêntrico’ (um só centro), para adotar o modelo ‘policêntrico’ (vários centros), 

denotando ai, talvez, o impacto de maior relevância para a zona central – a gradativa 

deterioração física e funcional dessas áreas, tornando-as ‘zonas de obsolência’. 

As constantes alterações na economia mundial, e a compleição de uma 

economia crescentemente globalizada, trouxeram, entre seus muitos impactos, a 

constituição de uma hierarquia global de cidades e a ampliação (em especial nessas 

cidades) dos setores de renda alta e média-alta, ligados às atividades de gestão da 

economia globalizada. Acrescente-se a isso o papel cada vez mais importante do 

capital imobiliário no processo geral de reprodução do capital, a crescente 

competição entre os lugares no processo de atração de investimentos e de moradia 

da população de maior nível de renda, e a maior preocupação com a preservação da 

memória arquitetônica, temos o fundamento para entendermos todo um conjunto de 

processos de recuperação de áreas urbanas degradadas, conhecidos como 

revitalização, renovação, requalificação e reabilitação urbana.  
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revitalização, Processo que conjuga a reabilitação arquitetônica e urbana 
de centros históricos e a revalorização de atividades urbanas potenciais. A 
revitalização urbana engloba operações destinadas a reimpulsionar a vida 
econômica e social de uma parte da cidade em declínio. Esta noção, 
próxima à de reabilitação urbana, se aplica a todas os setores das cidades 
com ou sem identidade e características notáveis.; renovação Ação que 
implica a demolição de estruturas morfológicas e tipológicas em um setor 
urbano degradado e sua conseqüente substituição por um novo modelo 
urbano, com novas construções (pela adoção de tipologias arquitetônicas 
contemporâneas) configurando um setor com uma nova estrutura funcional. 
Hoje, esta estratégia se desenvolve sobre tecidos urbanos degradados nos 
quais não se reconhece valor enquanto patrimônio arquitetônico ou conjunto 
urbano a ser preservado; requalificação são operações realizadas em 
locais que não são usados para a habitação. Estas operações propõem a 
esses espaços novas atividades mais adaptadas ao contexto atual; Já a 
reabilitação é uma estratégia de gestão urbana que permite a 
requalificação de uma cidade existente por meio de múltiplas intervenções, 
destinadas a valorizar suas potencialidades sociais, econômicas e 
funcionais, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes. Esta última exige a melhoria física do conjunto construído 
através da reabilitação e da instalação de equipamentos, de infra-estrutura 
e de espaços públicos, conservando assim a identidade e as características 
da área em questão. (Glosario IPHAN: Charte de Lisbonne, octobre 1995) 
 

 Alguns autores atribuem tais medidas relativas à reformulação da política 

urbana à evasão das atividades manufatureiras nas cidades, levando à decadência 

muitas das grandes cidades industriais. Isso levou os administradores públicos a 

encararem os problemas urbanos sob uma nova ótica – ‘a mercadológica’, que 

apontava duas vantagens inicialmente – o estímulo ao crescimento econômico e a 

geração de empregos. 

Vários governos locais e grupos empresariais juntaram esforços buscando 

atrair capitais que estimulassem o mercado imobiliário, em parte com a 

desregulamentação do controle do uso do solo e o financiamento de tais projetos 

com capital público. Harvey, em A Condição Pós-Moderna (1989) sintetiza bem a 

situação quando denuncia a ruptura do modelo do Estado do Bem-Estar Social, para 

o modelo Neoliberal. Iniciava-se então o período em que o Estado, devido a sua 

incompetência em gerir a ‘coisa pública’ (fundamentação básica do neoliberalismo), 

encarregava-se da função de agente da reprodução do capital do ambiente urbano.  

Várias administrações municipais, nas diversas partes do mundo, adotaram o 

planejamento estratégico, oriundo do gerenciamento empresarial, isso como 

tentativa de reverter o processo de decadência econômica que se encontravam. A 

cidade se transformou num produto a ser visto e vendido, as teorias voltadas ao city 

marketing nunca foram tão estudadas e posteriormente exploradas. Conforme 
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HARVEY (1989: p. 2): 
 

‘Reforçar a imagem da cidade através da organização de espaços urbanos 
espetaculares tornou-se um meio de atrair capital e pessoas num período 
de competição interurbana intensificada e de empresariamento urbano.’ 
 

Analisando em âmbito geral as intervenções em ‘zonas de obsolência’, 

particularmente nos locais onde antes estava fisicamente localizado o núcleo 

financeiro-empresarial (área central), um fenômeno tem sido comumente observado 

– a gentrificação. 

Neil Smith (1996) identifica que há duas correntes para a abordagem do 

fenômeno gentrification. A primeira procura encará-lo sob o ângulo do consumo do 

espaço urbano, visivelmente influenciada pela ótica da economia neoclássica, 

construindo seu foco de análise a partir da decisão individual de mudar-se ou não 

para um determinado ponto do espaço urbano. Quem muda para a área central e 

quem muda da área central seriam os dois questionamentos básicos. A segunda 

corrente estaria focada na produção do espaço urbano, com especial atenção para 

agentes fundamentais como o Estado e os agentes imobiliários e para a importância 

do binômio investimento/desinvestimento como propiciador de oportunidades para a 

ocorrência da gentrificação. 

Adepto da segunda corrente, para o autor as explicações globais da 

gentrificação fariam parte da tendência de produção de um desenvolvimento 

desigual, cujas características específicas no modo de produção capitalista ele 

analisa noutra obra (Smith, 1988). A dimensão mais ampla do processo de 

gentrificação estaria ligada aos grandes movimentos de capital, em particular 

àqueles ocorridos nos períodos de crise na economia mundial quando as taxas de 

lucro dos setores do grande capital industrial começam a cair. Nessas condições, o 

setor financeiro torna-se altamente atraente, em função de sua lucratividade 

permanecer comparativamente alta e os riscos decorrentes serem relativamente 

baixos. Ocorre, assim, a tendência de elevação dos fluxos de capital para o setor 

imobiliário, viabilizando a gentrificação. 

A gentrificação e o processo de redesenvolvimento17, vinculam-se ao ciclo de 

                                                 
17 Smith separa os dois processos entendendo que gentrificação envolve a reabilitação de imóveis já 
existentes, e o redesenvolvimento refere-se a construções novas nas áreas centrais decadentes, 
sendo, esse último, sinônimo de renovação urbana. 
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reprodução do capital em escala mundial como parte do processo de reestruturação 

mais ampla da economia capitalista após a década de 1960. Elas foram 

acompanhadas por alterações nos marcos regulatórios, em particular quanto à ação 

do Estado que passava assumir características neoliberais (privatizações dos 

serviços públicos, desregulamentações, redução do amparo estatal, etc), tudo isso 

em um quadro de crescente competição entre as cidades, na busca de encontrar 

seu espaço. 

A zona central da cidade de Santos, objeto central desta pesquisa, não difere 

muito, ao menos em âmbitos gerais, de outras localidades (do Brasil e do exterior), 

que passaram por processos de reestruturação urbana em suas áreas de 

obsolência. A breve explanação sobre os conceitos de gentrificação, 

redesenvolvimento, requalificação e outros citados anteriormente visa, 

primordialmente, reafirmar que estudo de tese aqui proposto tem como compromisso 

maior à análise geográfica ‘do processo’ de revitalização/requalificação do Núcleo 

Histórico de Santos. 
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Possíveis metas a serem atingidas com a pesquisa 
 

O objetivo geral desta pesquisa, é o de “Estudar o Núcleo Histórico de 
Santos, a partir da legislação municipal que interfere diretamente nele, 
particularmente a lei complementar ‘Alegra Centro’. A pesquisa deverá 
enfocar, além do estudo sobre a legislação, a importância da revitalização do 
patrimônio ambiental urbano da área para valorizar a identidade e a memória 
do lugar, fomentando com isso a modalidade do turismo histórico/cultural”. 

Tal objetivo deverá ser alcançado, levando em conta a vertente geográfica 

humana na avaliação crítica do programa Alegra Centro, tendo como parâmetros de 

orientação para a trajetória da pesquisa, inicialmente, a análise bibliográfica sobre os 

estudos já realizados sobre a temática da tese: a revitalização e a requalificação 

urbana de áreas centrais degradadas, à luz da política de preservação de sítios 

históricos nas diversas instâncias.  

 

Foto 2 – O que restou do ‘Theatro Guarany’, o
glorioso palco oficial dos movimentos pela abolição e
República em Santos (Fonte: FAMS/2004). 

Foto 1 - O ‘Theatro Guarany’ tal como foi construído, em postal de 1905. A estátua plantada no ponto 
mais alto do telhado era a figura de um índio guarani de pé, que viria a ser substituída mais tarde por 
uma figura feminina sentada, quando de sua grande reforma em 1910 (Fonte: coleção João 
Gerodetti). 

Ainda para dar cumprimento a esse objetivo, inicialmente, será realizado um 

levantamento de cada ponto de estudo. Os locais em questão, que estão 

demarcados para estarem no processo de reabilitação/restauração da prefeitura 

(Alegra Centro), são remanescentes de várias épocas, e o documental a seu 
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respeito varia de acordo com seu uso inicial e/ou o atual. São edifícios públicos na 

grande maioria, contudo, alguns pertencem a particulares que não demonstraram 

interesse em se desfazer do bem. Muitos desses, apesar de já conscientizados da 

responsabilidade que o tombamento institui, não possuem recursos ou não querem 

usá-los para restaurar o bem de sua propriedade levando-o a um estado cada vez 

mais avançado de deterioração, esse é o caso do Theatro Guarany, que até outubro 

de 2003 pertencia a particulares. 

Localizado à frente da Praça dos Andradas, local em que está o Terminal 

Rodoviário de Santos, o Teatro Guarany teve seus tempos áureos até 1924, quando 

então foi inaugurado o Teatro Colyseu, o qual ainda figura entre os prédios mais 

antigos e suntuosos de Santos. O Guarany, hoje de propriedade da prefeitura, 

aguarda liberação de recursos para a reconstituição do prédio destruído em incêndio 

de procedência ainda ignorada. Coincidência ou não, o incêndio aconteceu dias 

antes do Condephaat declarar o tombamento total do prédio. Hoje, apenas resta a 

fachada como testemunho da época, e a prefeitura estuda meios de reconstituir o 

local que abrigava preciosos afrescos, alguns não catalogados oficialmente, de 

Benedito Calixto, renomado artista que devotou sua obra ao documentário artístico 

da cidade de Santos. 

 O município de Santos possui certas características que o diferenciam de 

outras tantas cidades litorâneas. Além do porto, e seu respectivo entorno (área de 

intervenção), que individualmente, já representam objetos de estudo de grande 

relevância, traz também em sua história, notadamente em suas porções urbanas, 

testemunhos sob a forma de edifícios isolados e belíssimos conjuntos, os quais, 

isoladamente ou no conjunto, permitem (re) contar a trajetória urbana, da rústica vila 

fundada pelo Capitão Brás Cubas ‘entre 1546 e 1547’18, à cidade de hoje. 

 A exemplo de muitas cidades brasileiras que tem sua fundação datada no 

período colonial, a prefeitura de Santos vem, nos últimos anos, desencadeando 

inúmeras medidas e implementando vários projetos voltados à instalação e/ou 

recuperação de equipamentos turísticos da cidade (ajardinamento da orla, ciclovia, o 

                                                 
18 Não se sabe ao certo a data exata da elevação do povoado à categoria de Vila. Baseado em 
escrituras de terras da região, o Frei Gaspar Madre de Deus, ex-Abade da Ordem Franciscana 
instalada em Santos  (por volta de 1725), autor do livro ‘Memórias da Capitania de São Vicente’, 
conclui que a elevação tenha ocorrido entre 4 de agosto de 1546 e 3 de janeiro de 1547. 
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Alegra Centro, etc.). 

Vislumbrando dinamizar e ampliar a atividade turística local, o governo 

santista vem desenvolvendo projetos e planos. Um deles merece relevante 

destaque: o Alegra Centro. O projeto foi desenvolvido em conjunto com as 

secretarias de Planejamento e Turismo, a Fundação Arquivo e Memória de Santos, 

entidade ligada à prefeitura, e outras de natureza pública e privada. Basicamente o 

teor central do plano é a revitalização do Centro Histórico19 de Santos e parte da 

zona portuária, também na sua fração mais antiga. Tal plano visa, dentre inúmeros 

objetivos, revitalizar e reestruturar a área de abrangência (ver Planta 10). 

A prefeitura de Santos quer promover no Centro Histórico da cidade o que 

Recife e Salvador fizeram em suas regiões: recuperar e revitalizar prédios históricos, 

transformando pontos degradados em atrações turísticas. Em Santos, o que se 

pretende é empreender modificações nas ruas da área central e portuária 

transformado-as em corredores cultural-religioso, gastronômico e de entretenimento. 

 As medidas ora adotadas pela administração santista vêm de encontro 

àquelas já implementadas em outras localidades do Brasil (Recife, Olinda, Salvador, 

São Luis), e do exterior (Buenos Aires-Ar, Lisboa-Pt, Barcelona-Es, etc.). A 

‘Reabilitação Urbana’, ou, a Revitalização Urbana não é um conceito de 

planejamento urbano relativamente novo na América Latina (aprox. 30 anos). Na 

Europa, esse tipo de prática teve início na década de 70, no Brasil, e no continente 

latino-americano em geral, foi somente a partir da década de 90 que a estratégia de 

reabilitação urbana passou ‘efetivamente’ a fazer parte da agenda das políticas 

urbanas adotadas. 

Sendo a política de revitalização urbana ainda tão experimental em termos 

nacionais, adotar-se-á como o primeiro objetivo específico desta pesquisa: Avaliar 
as ações do poder público santista na região em processo de revitalização, 
tomando como base as metas estabelecidas pelo Projeto Alegra Centro, 
balizando-as com outras já efetivadas, no Brasil e no exterior. Tal estudo 

demonstrará, de maneira abrangente, se a administração santista considerou os 

                                                 
19 A terminologia ‘Centro Histórico’ é adotada pela prefeitura para denominar a fração central mais 
antiga da cidade, aquela que teve seu apogeu, principalmente, nos áureos tempos do café, onde a 
movimentação do porto, da economia santista, do estado de São Paulo e mesmo do Brasil estava 
embasada na exportação desse produto. 
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pontos positivos e negativos de projetos análogos, já implantados em outras 

localidades. 

 

Foto 3. O palacete da Pinacoteca, datado de 1900, foi reformado em 1921, recebendo rico 
acabamento com elementos do Art Nouveau  (Foto Berenice Abud – PMS/2005) 

 

Durante a pesquisa serão analisadas algumas experiências já concretizadas, 

e outras em curso, no Brasil e no exterior, contudo, duas em particular, deverão 

passar por um estudo mais criterioso – a de Recife e a de Salvador. A escolha pela 

cidade do Recife deve-se pelo grande número de pesquisadores interessados na 

questão. O  Centro de Conservação Urbana e Integrada – CECI, da Universidade 

Federal de Pernambuco realiza estudos regulares sobre os locais tombados naquela 

cidade, mantendo em constante discussão essa temática ainda tão recente no 

Brasil. Já a escolha por Salvador – Pelourinho, se deve por tratar-se de uma 

experiência já, praticamente, consolidada.20 

Demonstrar no patrimônio ambiental urbano da área de estudo, quais 
são os marcos simbólicos do passado de maior relevância, ou seja, aqueles 
que mais exprimem a identidade e a memória do lugar, representa o segundo 

                                                 
20 A revitalização do Pelourinho é um projeto quase que totalmente financiado e comandado pelo 
Governo do Estado. Até 1997 a municipalidade estava excluída do processo. O projeto é conduzido 
segundo uma perspectiva centralista, típica do planejamento urbano dos anos 70. Já no caso do 
Recife, que se pautou nos princípios da CI e tentou segui-los (contrário a Salvador), a ação pública 
pautou-se, basicamente, na melhoria da infra-estrutura e na qualificação dos espaços públicos, além 
da recuperação direta de alguns poucos imóveis. O processo de atração de investimentos privados 
tem sido realizado por meio de negociação continuada da municipalidade com possíveis investidores 
privados. 
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objetivo específico desta pesquisa. A análise para identificar a hierarquização de tais 

marcos, deverá ser feita a partir da tríade ‘paisagem’, identidade’ e ‘memória’, 

ponderando, através da análise de cada elemento, qual deles denota maior 

importância para o morador, para os diversos atores sociais e para a história local. 

Os locais abarcados para pesquisa representam épocas vividas pela cidade, a 

paisagem de alguns locais foi modificada ao longo do tempo, a tal ponto de hoje se 

encontrarem totalmente descaracterizadas. São Casarões dos estilos mais variados 

(Art nouveau, art déco, Modernos, ...) que hoje não mais podem ser reabilitados ou 

revitalizados, Igrejas, cinemas, hotéis glamurosos, como o Internacional (ver foto na 

seqüência) e outros tantos locais públicos que foram demolidos.  

 
 
Foto 4 - Hotel Internacional: de 1894, ficava na orla da praia do José Menino. Sua localização era 
privilegiada, de frente para o mar e a ilha de Urubuqueçaba, onde hoje se localiza um trecho de 
edifícios na faixa da areia. Foi demolido para resolver problemas de trânsito. O Internacional em 
postal que circulou em 1908. À beira-mar, foi o primeiro hotel de luxo nas praias e projetou Santos no 
exterior (Fonte: Acervo Particular Sr. João Gerodetti) 
 

A cidade pode adquirir vários papéis através do tempo, e o estudo da 

paisagem, identidade e memória deverá fazer parte da análise para um melhor 

conhecimento da trajetória histórica santista. Dos bairros que hoje passam por 

reabilitação, talvez o Valongo seja o que mais se destaca. O Valongo surgiu no 

século XVI com a chegada do ciclo do açúcar ao estado de São Paulo, e abriga 

grande parte do patrimônio histórico arquitetônico da cidade. O potencial turístico do 

local se reforçou quando da implantação da linha do ‘Bonde” (já ativa), a reforma da 

antiga ‘Estação’ e a urbanização do entorno. 
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Foto 5 - Estação da São Paulo Railway Co., o mais típico edifício vitoriano em Santos, na véspera da 

reabertura após processo de restauração efetuado em 2003. (Foto P.M.S./2003) 

 

Do plano inicial, falta a restauração dos casarões, medida que se não tomada 

com certa presteza, tende a transformar o lugar mais arruinado do que se encontra. 

O projeto do Bonde vai ainda mais além do Centro Histórico, quer a integração do 

Largo Marquês de Monte Alegre com os primeiros armazéns do porto (armazéns de 

1 a 4), que hoje, parte, estão abandonados e deteriorados. 

 
Foto 6 - Os velhos Armazéns, os caminhões e o Centro Histórico. (Fonte FAMS-2003) 

 Com vistas à delimitação da área geográfica de estudo, optou-se adotar para 

estudo 10, dos 40 Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico de Santos. Os 

mesmos fazem parte do Planejamento Estratégico implementado pela prefeitura 

(Alegra Centro). Os focos em questão estão localizados, basicamente, na fração 

mais antiga do centro, são eles: a Bolsa do Café, os Casarões do Valongo, o Centro 
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Português, o Teatro Guarany, a Escola Barnabé, o Corpo de Bombeiros, a Catedral, 

o Teatro Coliseu, a Estação do Valongo e o Paço Municipal. 

Complementando a área em questão, anexa-se o porto na sua fração mais 

antiga, ou seja, aquela que atualmente passa por restauração, tais como os antigos 

e depauperados armazéns que deverão, segundo projeto, dar lugar a um ponto 

receptivo de turistas passageiros de luxuosas embarcações de cruzeiros marítimos 

(nacionais e internacionais), e até mesmo àqueles que se utilizam embarcações de 

menor capacidade de passageiros (escunas) nos passeios pela costa local 

(cabotagem). Parte dos objetivos já estão concretizados, como pode ser visto pelas 

fotos a seguir. 

 
 Foto 7  - Armazém restaurado como ‘Terminal Turístico de Passageiros’. (Fonte: PMS/2004)  
 

 
Foto 8  - Armazém frigorífico, datado da década de 20, está sendo restaurado e deverá abrigar o 

terminal de bagagens. (Fonte: PMS/2004) 
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Foto 9 - O salão principal, que serve ao embarque de passageiros. (Fonte: PMS/2004) 

 

 Figura 1  - Localização da linha de bonde na área de estudo. 
(Áreas: Central e Portuária) 

 

 
Fonte: Prefeitura da Estância Balneária de Santos: 2004. Arquivo Secretaria de Planejamento. 

 
L E G E N D A 

1 - Instalação do Museu do Transporte e da Secretaria de Turismo na Estação do Valongo 

2 - Implantação de calçadão temático e luminárias antigas no Largo Marquês de Monte Alegre 

3 - Restauração dos casarões do Valongo e instalação de lojas e restaurantes 

4 - Implantação do Arquivo Municipal na Casa de Frontaria Azulejada 

5 - Implantação de calçadão temático na Rua XV de Novembro 

6 - Nova Câmara Municipal de Santos 

7 - Retirada de postes e fiação elétrica da Rua XV de Novembro 
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 Quanto ao limite temporal do trabalho de pesquisa (recorte), será adotado 

como marco inicial o princípio da década de 1990, finalizando com a data da 

redação final da pesquisa. A opção pelo referencial inicial, deu-se pelo fato de nesta 

época haver se desencadeado na Administração Municipal Santista, o interesse pela 

requalificação da área em questão, processo somente finalizado com a 

regulamentação da lei do ‘Alegra Centro’ (2003). 

Dada à fragmentação dos pontos a serem enfocados e estudados na 

pesquisa, e estes não conotarem paridade quanto à data de construção, cada ponto 

ou conjunto deverá sofrer análise pontual, devendo então ser enfocada sua 

importância à época de construção, sua trajetória durante as fases de mudança dos 

modos de produção até os dias atuais, em suma, o que representou, a que se 

resume agora, e a qual finalidade se destinará.  

Pela suntuosidade das construções constantes da área geográfica demarcada 

para estudo, ainda que algumas delas hoje se encontrem em ruínas, pode-se sentir 

que o processo de urbanização não obedeceu a um padrão singular, sendo assim 

optou-se, também, pela avaliação através da categoria de análise espacial da forma, 

função, estrutura e processo, termos esses que, se analisados individualmente, 

produzem realidades parciais, se considerados em conjunto e relacionados entre si, 

permite analisar a incidência dos fenômenos que propiciaram o declínio da área que 

hoje se revitaliza. A análise pontual de cada elemento ou conjunto de elementos21, e 

esses no âmbito global da área estudada, possibilita que se estabeleça o terceiro e 

último objetivo específico: identificar os agentes envolvidos (públicos e 
privados), e respectivas ações que contribuíram no processo de abandono e 
decadência do Núcleo Histórico de Santos. 

 

 
21 Na área de estudo existem elementos que se encontram isolados (o Centro Português, por 
exemplo), e outros que formam conjuntos (Casarões do Valongo, Santuário Santo Antônio do 
Valongo e Estação Ferroviária). 
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Premissas teóricas e metodológicas: uma visão geográfica de 
interpretar 

 Ao estudo investigatório que aqui se pretende desenvolver optou-se pela linha 

teórico-metodológica, onde, os fenômenos serão estudados e/ou analisados sob as 

diversas concepções e perspectivas da geografia humana. Adotar-se-á, 

particularmente, como categoria de análise espacial a interpretação dialética entre 

forma, função, estruturas e processo, através do tempo. Conforme Santos (1997:  p. 

52): 
 
 ‘Forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos, 
mas associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. 
Tomados individualmente, representam apenas realidades parciais, 
limitadas, do mundo. Considerados em conjunto, porém, e relacionados 
entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica da qual podemos 
discutir os fenômenos espaciais em totalidade.  [...] Em outras palavras, 
forma, função, processo e estrutura devem ser estudados 
concomitantemente e vistos na maneira como interagem para criar e moldar 
o espaço através do tempo.’ 

 

 
 

 Figura 02  -  Categoria de análise espacial, segundo Milton Santos (1985) (Org. Adyr  B. Rodrigues, 1996). 
 
 A paisagem, segundo o Prof. Milton Santos, não é estática, é testemunho do 

passado, resultante da acumulação desigual dos tempos, revelando num dinamismo 

evolutivo através dos tempos (diacrônico), resultante do processo espacial. Os 

objetos expressos pelas formas, embora fixos, se reportam aos diferentes estratos 

sociais. A forma é o aspecto visível, refere-se a uma maneira ordenada de 

organização administrada pelo presente, e mesmo tentando-se ignorar seu passado, 

esse continua descrito em suas formas. 

 A segunda categoria,  função, expressa a atividade de cada elemento 

(separadamente), num determinado momento do processo espacial em curso, tem 

ligação direta com a primeira categoria (forma). De acordo com Santos (1997: 51) 

‘[...] a função é a atividade elementar que a forma se reveste’, podendo essa (a 
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forma) abraçar uma ou mais funções. 

 A estrutura representa a terceira categoria de análise, essa alude a inter-

relação das partes com o todo, o modo organizacional presente e a rede de 

relações. 

 Quanto ao processo, Milton Santos (1997: 50) esclarece que ‘pode ser 

definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção a um resultado 

qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e mudança.’ 

 Para o estudo de temas tão complexos e conflitantes, isso acerca das 

interpretações a respeito optou-se, para o discorrer nesta exposição, expor algumas  

colocações sobre o objeto central de estudo – a cidade e seu patrimônio ambiental 

urbano, na seqüência, abordar sobre os conceitos nos quais esse ambiente urbano 

será analisado – a paisagem, a identidade e a memória da cidade e, finalmente, os 

propósitos a que irão servir a análise global da pesquisa –  a Requalificação do 

Núcleo Histórico de Santos, e os problemas decorrentes da normatização (Alegra 

Centro) e  da implantação de todo o processo. 

 A bibliografia que trata da análise da paisagem urbana, principalmente 

aquelas sobre os grandes centros, denota certa imparcialidade quanto aos 

fenômenos ocorrentes em seu interior. E nessa, o patrimônio ambiental urbano, 

freqüentemente, é descrito parcialmente, onde se perde a noção do todo, esquece-

se que a cidade é viva e possui uma interação entre seus componentes, 

independente de suas localizações no espaço ocupado, conforme pode ser sentido 

na observação de Santos (1997: p. 1): 
 

     ‘Consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo 
título que a instância econômica e a instância cultural-ideológica. Isso 
significa que, como instância, ele contém e é contido pelas demais 
instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contida. ... o 
espaço não pode apenas ser formado pelas coisas, os objetos geográficos, 
naturais e artificiais, cujo conjunto nos dá a natureza. O espaço é tudo isso, 
mais a sociedade: cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade 
atual.’  
 

Sendo espaço indissociável de todas as instâncias que o formam e 

transformam constantemente, a esta pesquisa pretende-se empregar também a 

análise conceitual sobre todos os temas estudados, buscando embasamento 

também na transdisciplinaridade para um maior enriquecimento deste trabalho de 

pesquisa. Independente do uso geral de outras áreas de estudo, o aporte principal 
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está na geografia humana e seus autores, a exemplo, nesta pesquisa, utilizam-se 

para a definição geral de espaço, àquela enfatizada pelo Prof. Milton Santos na obra 

Espaço e Método (1985: p. 6-7), a qual é citada e comentada em Rodrigues (1999: 

p. 65-66): ‘são os elementos constitutivos do espaço – os homens, as firmas, as 

instituições, o chamado meio ecológico e as infra-estruturas. Estes elementos se 

entrelaçam, fundem-se e se confundem, contêm-se uns nos outros e são contidos, 

produzindo-se a totalidade, que, porque mais presente, impõe de maneira mais 

evidente, resultando mais intrincada’. 
Figura 03 - ELEMENTOS DO ESPAÇO SEGUNDO PROF. MILTON SANTOS (1985) (org. por Adyr A. B. 
Rodrigues, 1996). 

 
 Na definição, os homens (e mulheres) são elementos do espaço, como seres 

individuais e sociais, correspondem àqueles que atuam ativamente, seja como 

fornecedores de trabalho, ou na qualidade de candidatos a ele. No turismo, 

correspondem à demanda local (turistas, visitantes, etc.), aos residentes e a todos 

que atuam direta ou indiretamente no funcionamento de outros elementos 

produtivos. Neste estudo, a análise do ‘homem’ das diversas classes sociais e nos 

diversos momentos históricos é de suma importância, uma vez que esse é o 

elemento principal na análise sobre a ‘identidade e memória’ do lugar. 

 As firmas, afirma Milton Santos ‘tem como função essencial à produção de 

bens, serviços e idéias’.  Às instituições, cabe a tarefa de produzir e fazer cumprir 

normas, ordens e legitimações. Essas podem ser públicas se forem de caráter geral 

seu cumprimento, ou privadas, se ocorrerem, por exemplo no âmbito de uma 

empresa apenas (regimento interno, normas de convivência, etc.) Ambas, firmas e 

instituições, interagem diretamente com o primeiro elemento ‘o homem’, já que 

esses, em dados momentos, podem ser tomados como ‘firmas’ (vendedor de força 

de trabalho), ou ‘instituição’ (no caso do cidadão, a exemplo). 

 As infra-estruturas correspondem a todo trabalho humano materializado 
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geografizado sob a forma de casas, prédios, caminhos, praças, em suma, tudo que 

foi incluído pelo homem no meio natural pré-existente, que poderia também ser 

denominado o meio ecológico, que é a base física do trabalho humano, e 

corresponde ao quinto elemento do espaço, segundo desmembramento realizado 

pelo Prof. Milton. 

 Cada elemento do espaço – homem, firmas, instituições, infra-estraturas e 

meio ecológico são variáveis de acordo com o momento histórico, daí, às análises 

que se pretende empreender sobre os temas de estudo, assumir-se uma postura 

que trabalhe com todos os elementos simultaneamente. A paisagem dos locais a 

serem estudados não tem sua construção datada da mesma época. Então se reitera 

a necessidade deste método que permite, ao mesmo tempo, a análise individual de 

cada paisagem, e essa no contexto de outras. A paisagem urbana enquanto 

elemento de análise, guarda em seu domínio e aparência as evidências dos 

processos de produção espacial que levaram-na ao retrato atual. Daí, a grande 

relevância da retrospectiva histórica que se pretende empreitar nesta pesquisa, 

neste caso, sendo imprescindível para o entendimento e discernimento. No pensar 

de Carlos (1992: 38-39): 
     ‘A sociedade produz seu próprio mundo de relações a partir de uma base 
material, um modo que vai se desenvolvendo e criando à medida que se 
aprofundam as relações da sociedade com a natureza. Este intenso e 
incansável processo de produção e reprodução humanas se materializa 
concretamente no espaço geográfico, e é apreendido na paisagem através 
de uma série de elementos: construções, vias de comunicação, cheios e 
vazios, etc. Portanto, percebidos e apreendidos em sua manifestação 
formal: a paisagem.’  
 

 A análise da paisagem pode envolver uma série sensações, e essas podem 

se manifestar diversamente aos diferentes intérpretes. Ela implica no conhecimento 

que cada indivíduo guarda em si, suas experiências e avaliações sobre o lugar que 

vive, ou mesmo que está vendo pela primeira vez. No tocante ao ambiente urbano, 

seu caráter é ainda mais subjetivo, pois, a imagem é fragmentada e simplificada, 

partes da cidade são vistas e a análise do todo nem sempre é possível. 

 Para o estudo sobre a paisagem, identidade e memória, optou-se não se 

pautar somente nos conceitos e nos autores da geografia humana, mas também 

buscar aporte noutros, cuja linha teórica, possa contribuir para o enriquecimento 

interpretativo sobre o tema, dentre eles  Kevin LINCH (1988: p. 16): 
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‘As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral 
entre o observador e o ambiente. O meio ambiente sugere distinções e 
relações e o observador […] seleciona, organiza e dota de sentido aquilo 
que vê [...]. Assim, a imagem de uma dada realidade pode variar 
significativamente entre diferentes observadores.’ 
 

 Há ainda outros autores que interpretam a paisagem sob o prisma histórico, 

conforme MENESES (2002: p. 50):  
 
‘Na verdade, muitas vezes a consideração da paisagem como patrimônio 
se fez pelo processo de monumentalização. A monumentalização toma 
elementos e os transforma em fetiches, por assim dizer sacralizados, 
dotados de valores próprios, como se fossem autônomos, imutáveis, 
independentes da vida sociocultural, independentes também do próprio 
contexto ambiental. O monumento é sempre algo que seu contorno não é. 
Ao sobressair, o monumento assume, sozinho, os significados dispersos no 
espaço de que faz parte.’ 
 

 A memória coletiva está diretamente vinculada com a identidade de um lugar. 

A identidade representa um processo construtivo contínuo que abrange as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo, em função da produção de determinado 

espaço. Sendo assim, faz-se necessário repensar o conceito de identidade e ratificar 

a validade e a importância que o conceito pode trazer, não só para a compreensão 

de vários fenômenos contemporâneos, mas, principalmente, para incentivar as 

práticas políticas (em todas as instâncias, local, regional, etc.) que viabilizem a 

inserção concreta de todos os grupos sociais existentes. No pensar de MENDONÇA 

(1999: 10): 
   ‘A luta passa, assim, pela organização dos grupos, por um acesso 
democrático aos equipamentos culturais e aos meios de comunicação, e 
pelo desenvolvimento de capacidade expressiva em particular no que diz 
respeitos à possibilidade de colocar na agenda pública novos temas e 
situações capazes de questionar práticas e instituições e de inserir como 
legítimos direitos e demandas até então ausentes ou dissimulados de forma 
a separar claramente as diferenças culturais e as diferenças, mesmo 
culturais, fundadas na desigualdade ou em injustificáveis hierarquias 
sociais, pois a cultura não pode ser isolada das outras práticas sociais e 
econômicas.’ 
 

Em linhas gerais, a função principal da identidade cultural é claramente a de 

ser uma fonte de criação de sentido em relação ao meio. No entanto, na sociedade 

atual, para Berger e Luckman (1997) a modernidade tem acrescentado um 

pluralismo que gera, por vezes, uma crise de sentido na sociedade. 

Conforme CASTELLS (1998: p. 72) adverte:  ‘não se pode confundir os 

papéis e os conjuntos de papéis com as identidades: as identidades organizam o  
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seu sentido, enquanto os papéis organizam as funções. Na sociedade de informação 

atual o autor distingue três tipos de identidade: 
 
‘-A identidade que legitima, introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade para levar a bom termo e racionalizar a sua dominação face aos 
autores sociais. 
 
-A identidade de resistência, defendida pelos atores que se encontram em 
posições desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica de dominação da 
sociedade. 
 
-A identidade projeto, que se produz quando os atores constroem uma nova 
identidade a partir de materiais culturais disponíveis. Sempre que isto 
acontece não apenas se redefine a sua posição na sociedade, mas procura-
se transformar a estrutura social.’ 
 

 Neste trabalho de pesquisa, para classificar a identidade e a memória do 

lugar, há que se recorrer a alguns autores, conceitos e definições, cujas 

classificações permitirão maior precisão na estratificação social que se pretende 

elaborar, essas no intuito de avaliar o vínculo afetivo despertado entre lugar e 

pessoa. Dentre esses, Doise (1982) classifica que a identidade pode analisar-se a 

diferentes níveis de análise, desses, somente dois refletem real interesse a este 

trabalho, são eles: 
 

‘Nível 1:  Interindividual: Este se refere aos processos interindividuais tais 
como são desenvolvidos na história do sujeito (perspectiva do 
desenvolvimento social) ou como se desenvolvem numa dada interação. 
As análises privilegiando as modalidades das relações entre os indivíduos 
como constitutivos da identidade: reconhecimento, diferenciação, 
identificação na interação. A interação simbólica é a principal referência. 

 

Nível 2: Nível Ideológico: A identidade refere-se a este nível a um sistema 
de ideologia, de crenças, de representações sociais, onde entra em jogo os 
processos de avaliação e de normas, à escala da sociedade ou da cultura 
partilhada. Estes sistemas justificam e mantém uma certa ordem nas 
relações sociais, onde entra em jogo os processos da cultura partilhados. 
Estes sistemas justificam e mantém uma certa ordem nas relações 
sociais.As análises referem-se à cidadania, ao individualismo, aos 
movimentos sócio-politicos.’ 

 Outro conceito a ser discutido nesta pesquisa, está relacionado ao processo 

mundial de gentrificação que vem sendo implantado em áreas centrais urbanas 

degradadas, particularmente nos grandes centros que possuem equipamentos mais 

antigos, e que podem denotar valor histórico. 

 Trata-se de um fenômeno da pós-modernidade que, para muitos é 

classificado com a ‘museificação de lugares’, para outros, apenas pretexto para 

‘elitizar’ locais antes degradados, e com isso, elevar os valores econômicos de 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

51

zonas que já estavam mortas comercialmente. Tal política urbana acarreta alguns 

problemas, conforme explica LIMA (2004: p. 3): 
 

 ‘Como conseqüência o fenômeno da “gentrificação” surge da 
renovação e ou reabilitação urbana expulsando a população residente e 
valorizando o solo como mercadoria. Contrariamente à “revitalização pela 
cultura” ditada pelo poder público ou econômico, defende-se o estudo 
participativo com habitantes destas áreas e das circunvizinhanças, numa 
perspectiva de readequação urbana baseada na antropologia e na 
sociologia.’ 
 

 Em CHOAY (2001: p. 240), é possível constatar a abordagem sob a 

perspectiva econômica: 
 ‘a inflação do patrimônio histórico arquitetônico, iniciada na Europa na 
década de 1960 deriva, porém, de outra lógica. Nem o jogo dos valores 
tradicionais, nem a lógica econômica trazida pela cultura de massa esgotam 
seus excessos e tampouco explicam um culto que se transforma em 
fetichismo.’ 
 

 Um dos grandes problemas ligados a gentrificação, além do inflacionamento 

do valor da área afetada, está ligado à questão da população residente. No caso da 

região central de Santos, sua maior parcela está localizada no entorno do Mercado 

Municipal. As existentes nas ruas mais centrais, na grande maioria, já estavam 

desabitadas (parte dos Casarões do Valongo). Tais moradores são na maioria 

inquilinos que, mesmo estando de certa forma desprovidos de conforto e de 

segurança no morar, aceitam viver nesses locais pelo baixo custo do aluguel, pela 

proximidade dos equipamentos sociais, pela facilidade de trabalho e transporte, 

fatores que facilitam de sobremaneira a sobrevivência dessas pessoas. 

 O planejamento prevê mudanças de atividades nos locais gentrificados, e 

essas, via de regra, não incluem a população de menor poder aquisitivo, provocando 

assim a desestruturação social da área. Tal premissa pode ser sentida no pensar de 

LEFÉBVRE (1986: p. 76):  

‘Os espaços públicos anteriormente destinados às trocas de sociabilidade, o 
verdadeiro espaço vivenciado, passa à condição de representação de um 
espaço artificial, desvinculado dos residentes e usuários, visto que 
constituído de uma só vez, sem considerar as tradições e as identidades 
locais.’ 
 

 Explanados sucintamente alguns dos temas que irão permear esta pesquisa, 

resta abordar a temática para qual o trabalho deverá também dar a sua parcela de 

contribuição – o turismo, ou melhor, o planejamento do turismo. 

 A demanda e o interesse pelo fenômeno do ‘turismo’ vem crescendo, 
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avassaladoramente nos últimos anos, seja pelos segmentos investidores, seja pelas 

mais diversas áreas do conhecimento com finalidades de estudos técnico-científicos 

locacionais. A Geografia não representa exceção à regra. O turismo se traduz numa 

atividade social que consome basicamente o espaço, evidenciando assim uma área 

de estudo assaz interessante para análises geográficas nas diversas modalidades – 

cultural, regional, urbana, etc. 

 Dentre as inúmeras áreas abrangidas pelo turismo, uma em particular tem se 

destacado muito nos últimos tempos – o turismo nos centros históricos. A história do 

Brasil é relativamente recente se comparada aos países europeus, a pequena 

parcela de locais preservados data do século XVI, fase do descobrimento e início da 

colonização. É exatamente o caso da região de Santos, uma pequena parte de seu 

patrimônio data da fase do início do Brasil-Colônia, já a maioria dos monumentos e 

conjuntos arquitetônicos, são produtos da fase do ciclo do café. São esses últimos 

elementos que denotam o real interesse para este estudo, a paisagem desses locais 

históricos, sua evolução, seu estado atual e sua revitalização, para numa fase 

posterior, transformar-se em objeto de consumo. 

 O planejamento do turismo cultural de Santos (Alegra Centro), ou seja, aquele 

que visa revitalizar e requalificar espaços urbanos degradados de relevante valor  

histórico, já foi adotado em maior ou menor escala em diversas cidades. Algumas 

ganharam destaque após as experiências norte-americanas e européias bem 

sucedidas, a exemplo das pioneiras Baltimore, Londres, Barcelona, Lisboa e Cidade 

do Porto, entre outras. Na América Latina, destacam-se Puerto Madero e o bairro de 

La Boca, em Buenos Aires. No Brasil, esse processo tem caracterizado diversos 

projetos como a reurbanização da Praça 15 de Novembro (Rio de Janeiro), a 

Revitalização do Centro Antigo de São Paulo, o Projeto Cores da Cidade (Curitiba, 

Rio de Janeiro e Recife) e as experiências no Pelourinho de Salvador, além de 

iniciativas diversas em cidades como Fortaleza, São Luís, João Pessoa, entre 

outras. 

 As análises na relação entre sociabilidade e consumo cultural a serem 

realizadas nesta pesquisa deverão estar seguindo a linha prevista em Simmel (1973, 

1998, 2000), e nas contribuições teóricas de Featherstone (1995), Canclini (1989, 

1994, 1995), Certeau (1994, 1998), Zukin (2000) e Arantes (1996, 2000), dentre 
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outras, voltadas para as formas de produção e recepção das práticas culturais na 

contemporaneidade e, em particular, aquelas relativas à revitalização urbana e à 

dinamização cultural nos antigos centros urbanos ou áreas degradadas. 

 Acredita-se também que as análises realizadas por Canclini sobre ‘hibridismo 

da cultura’, além de Featherstone na discussão sobre ‘o desmanche da cultura’, a 

‘globalização’, o ‘pós-modernismo e a identidade’, possibilitarão refletir sobre a 

política de proteção do patrimônio histórico administrada pelo Estado, e nos âmbitos 

mais próximos – estadual e municipal, esse último refletindo mais diretamente para 

esta pesquisa. No pensar de CERTEAU (1998: p. 194-195): 
‘Os produtos que saem da restauração estão portanto comprometidos. Isso 
já é muito. As ‘velhas pedras’ renovadas se tornam lugares de trânsito entre 
os fantasmas do passado e os imperativos do presente. São passagens 
sobre múltiplas fronteiras que separam as épocas, os grupos e as práticas. 
À maneira das praças públicas para onde afluem diferentes ruas, as 
construções restauradas constituem, de forma histórica e não mais 
geográfica, permutadores entre memórias estranhas (...) o certo é que as 
construções restauradas, já libertam a cidade de sua prisão numa 
univocidade imperialista. Mantêm aí (...) heterodoxias do passado. 
Salvaguardam um essencial da cidade, sua multiplicidade.’ 

 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT, a metodologia turística 

define-se como ‘conjunto de métodos empíricos experimentais, seus procedimentos, 

técnicas e táticas para ter um conhecimento científico, técnico ou prático dos fatos 

turísticos.’ Acredita-se que tal definição esteja mais relacionada a procedimentos 

técnicos, havendo, portanto, necessidade de não somente pautar neste trabalho a 

questão turística, utilizando somente as técnicas desta seara, mas buscar também 

aporte e embasamento na área de estudo em que essa pesquisa está inserida e 

deverá dar sua maior contribuição: a geografia humana. 

 Há ainda uma linha de autores cuja teoria e métodos são mais direcionados 

ao estudo estrutural do turismo, enquanto atividade social e econômica. Esses, 

particularmente, deverão colaborar com o referencial nas pesquisas amostrais de 

avaliação dos pontos de estudo. Dentre esses autores que possuem tal experiência, 

há que ser citado os nomes de Rejowski (1996),  Beni (1998) e Denker (2000: p. 28), 

que enfatiza: ‘Os estudos dos mecanismos que nos conduzem ao conhecimento 

científico nos fazem compreender que, no âmbito do turismo, este é um trabalho de 

natureza multi ou interdisciplinar, uma vez que o turismo aparece como objeto de 

estudo no ambiente de várias disciplinas e está sujeito à influência de diferentes 
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paradigmas, o que prejudica a formação de um campo teórico específico’. 

 Deixando a questão estrutural, há aqueles autores cujos trabalhos 

demonstram e comprovam a experiência de pesquisas assemelhadas com o 

desenvolvimento de técnicas que aqui se pretende desenvolver e/ou utilizar, dentre 

esses nomes sobressai-se os de Cerro (1993),  Boullón (1995), Bolay (1993), Molina 

(1991) e Pires (2002), este último merecendo relevante interesse pelos trabalhos 

que já desenvolveu e continua desenvolvendo  no turismo cultural, modalidade a ser 

trabalhada neste estudo de tese. Na obra de PIRES (2002: p. 103), encontra-se uma 

colocação do autor sobre o patrimônio da cidade de São Paulo que, acredita-se, 

resumirá a linha trabalhada que aqui denota maior interesse: 
 
 

‘Não se pode negar, hoje, que o comprometimento da população com o 
Patrimônio Histórico paulistano é ainda muito pequeno. Se uma empresa 
imobiliária ameaça derrubar uma casa do período do café, maia dúzia de 
intelectuais se reúne e, quando muito, escreve um artigo para a imprensa ou 
faz um protesto em frente à edificação sob os olhares indiferentes dos 
transeuntes. A propósito desse comportamento, há até quem questione a 
validade de certas preservações. 
E o povo com o café? Ao trabalhador interessa o tombamento de uma 
residência que pertence ao seu patrão, seu opressor?’ 
 
 

 A breve conceituação sobre os elementos a serem utilizados nas análises 

futuras que este trabalho predispõe desenvolver, e outros temas correlatos a serem 

abordados no estudo, acredita-se, tenha exposto, ainda que brevemente, os 

caminhos a serem percorridos na pesquisa, e ainda, o método e o referencial teórico 

de trabalho adotado.  
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Suposição, proposição e presunção: hipóteses plausíveis 

 
 A degradação de áreas centrais urbanas é um fenômeno relativamente 

comum nas cidades de porte médio e grande. Em muitos casos, a área degradada é, 

paulatinamente, deixada de lado e as funções de investimento e comércio migram 

para outras centralidades. Com a perda da importância do centro, os agentes 

privados deixam de investir na área e, muitas vezes, até os agentes públicos se 

deslocam para outras zonas, modificando assim com tais ações (públicas e 

privadas), o valor do mercado imobiliário da cidade. 

 As áreas centrais contam, teoricamente, com a melhor infra-estrutura e a 

melhor rede de transportes. Com a mudança do centro essas redes passam a ser 

pouco utilizadas, em decorrência não há interesse na manutenção da área, 

formando-se assim um ciclo vicioso: o desuso gera degradação, e a manutenção 

não é feita, justamente pelo pouco uso. Contudo, há que ser lembrado, que o centro 

antigo não pode ser sintetizado apenas pelo prisma econômico, ele possui também 

seu valor simbólico, é onde normalmente se concentra o patrimônio artístico, cultural 

e arquitetônico, e esses são, invariavelmente, os pilares da identidade e memória da 

sociedade local. 

 Para a zona central santista a realidade não é outra. Ao longo dos anos, boa 

parte dos edifícios da fração central antiga da cidade foi se degradando, alguns a 

ponto de total descaracterização. Nos armazéns mais antigos do porto, a realidade 

foi a mesma. Tais locais não servindo mais às suas atividades primárias como: 

armazenamentos de mercadorias, passaram a se degradar com o passar do tempo. 

O entorno desses seguiu o mesmo caminho, passando a ser local de pouca 

segurança, dada a população que passou a freqüentar tal zona. 

 Na busca de encontrar solução plausível para essas áreas, a prefeitura 

desenvolveu o projeto ‘Alegra Centro’ (vide anexo 1), que prevê mudanças de 

zoneamento da área central e portuária (ambas antigas), delineando zonas de 

proteção ao patrimônio edificado lá existente. 

 Um dos principais objetivos da prefeitura é: “tornar essas áreas de Santos, 

num atrativo turístico tão forte quanto às praias”, ou seja, igualar a demanda hoje 

vista no turismo de veraneio, com a modalidade do turismo histórico-cultural. É 
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latente que mesmo havendo um grande fluxo de turistas, o turismo histórico-cultural 

não pode ser comparado ou equiparado, sob qualquer parâmetro, ao turismo de 

massa e veraneio há muito consolidado. Em verdade, as duas modalidades de 

turismo possuem público distinto, sendo a função das praias o lazer e o contato com 

a natureza, já o histórico cultural, além de promover a elevação da identidade e da 

memória do residente, cumpre uma função didático-educacional a todos os 

visitantes. 

 Indiscutivelmente, os locais que hoje  passam por revitalização representam 

um patrimônio para Santos, e esse é um legado, uma herança que deveria servir às 

próximas gerações. O Patrimônio Cultural é o conjunto de bens culturais de valor 

reconhecido para um determinado grupo ou para toda a humanidade. É dividido, 

inicialmente, em duas categorias: os bens intangíveis e os bens tangíveis. A 

Conservação e a revitalização atuam sobre o segundo grupo, que é ainda 

subdividido em bens imóveis e móveis. 

A preservação do Patrimônio Cultural tem importância fundamental para o 

desenvolvimento e enriquecimento cultural de um povo. Os bens culturais guardam 

informações, significados, mensagens, registros da história humana - refletem idéias, 

crenças, costumes, gosto estético, conhecimento tecnológico, condições sociais, 

econômicas e políticas de um grupo em determinada época. 

 
Figura 4  - Divisão geral do Patrimônio Cultural (Fonte: www.restauracao-conservacao.com.br/) 

 

 Os bens tangíveis de Santos que hoje são revitalizados, incidem diretamente 

na identidade e na memória da cidade. Os bens intangíveis, os costumes, as idéias, 

a identidade local, podem ficar comprometidos se o referencial, cujo símbolo são os 

bens tangíveis, desaparecerem. A paisagem descrita em cada um dos elementos 

retrata um momento, uma época, e a sua supressão do cenário local (no qual 

http://www.restauracao-conservacao.com.br/
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também se agrega o entorno) poderá, fatalmente, inibir tais lembranças. 

 Invariavelmente, todos os lugares antigos de cidades, zonas centrais ou não, 

que passam por revitalização estão sujeitos a entrarem no processo de 

gentrificação. Smith (1996: p. 128) entende que o fenômeno da gentrificação deve 

ser compreendido a partir de duas escalas de análise que se articulam, a global e a 

local. O processo em questão é mundial, ocorrendo em cidades de diferentes 

países, num âmbito mais amplo, a gentrification estaria ligada à crise na economia 

mundial onde os lucros do grande capital industrial começa a cair, tornando o setor 

financeiro, particularmente o imobiliário, atrativo uma vez que os riscos são baixos e 

a lucratividade relativamente alta. 

 Somente a guisa de ilustração, um dos locais onde as ‘prioridades sociais’ se 

configuraram na área reabilitada, foi o entorno do Centro Histórico de Bolonha, na 

Itália. Mas lá, a lógica do capital não foi determinante, a ideologia dos políticos e 

administradores do Partido Comunista Italiano à época (final da década de 60 e 

início da de 70), racionalizou o uso das áreas antes degradadas que passaram por 

reabilitação. Utilizou-se neste processo os princípios, e toda uma metodologia 

urbanística progressista que, posteriormente, passou a se denominar ‘Conservação 

Integrada’- ‘CI’, assunto que será descrito e melhor pormenorizado mais adiante, no 

Capítulo IV (Experiências no exterior, exemplos da revitalização italiana). 

Tendo como elementos de análise a paisagem santista revitalizada, e, 

tomando por base à inexistência hoje de instrumentos normativos municipais mais 

consistentes, ou mais específicos para conter os abusos e as possíveis falhas no 

tocante a revitalização/requalificação urbana, delineia-se aqui as duas hipóteses que 

esta pesquisa pretende provar, ou, se for o caso, refutar. 

 1. No projeto Alegra Centro, existem poucos elementos que denotem o 
compromisso com a identidade e a memória social do lugar (núcleo histórico), 
e para com a história da cidade como um todo. 

2. As falhas no planejamento da região central de Santos estão 
vinculadas a pouca eficácia do Poder Público em gerar e/ou gerir projetos ou 
planos específicos para a área, particularmente no período anterior ao Alegra 
Centro. 
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 –   AS    MÐLTIPLAS    INTERPRETAÇ›ES    DO   PATRIMłNIO 
                                      

 As cidades, como conseqüência dos diferentes períodos e processos que 

colaboraram para a sua construção, resumem-se aos vestígios das várias 

temporalidades. Essas recordações de tempos passados se acumulam 

vagarosamente em lentos processos, os quais podem selecionar conservando, ou 

levar a parcial, e às vezes total, destruição de estruturas urbanas insubstituíveis. 

Quando se conceitua ‘patrimônio cultural’, prontamente vem à tona alguns 

conceitos que se consolidaram ao longo do tempo, brota logo a idéia de 

‘monumentalidade’, ‘excepcionalidade’, ‘antiguidade’, enfim, herança social comum a 

todos22. 

Para o estabelecimento de relações entre o que é denominado ‘patrimônio’ e 

os demais espaços da cidade, faz-se necessário algumas observações no que tange 

à natureza do espaço produzido. O espaço é produzido por diferentes ações que 

resultam em objetos, esses construídos ao longo de determinado tempo, para suprir 

necessidades, desejos e/ou até mesmo projetos específicos, enquadrados num 

contexto social, político ou econômico utilizando os recursos técnicos de cada 

época, mas principalmente, para atender aos anseios da classe dominante que 

determina o que pode e o que não pode ser considerado ‘patrimônio’. 

Dentre os diferentes aportes para a definição de patrimônio, há que se apartar 

o surgimento do conceito de Patrimônio Ambiental Urbano no Brasil no último quartel 

do século XX, enquanto reafirmação da necessidade de um quadro de vida, uma 

denúncia contra negligência do Estado e da sociedade perante a história (YÁZIGI, 

2003: 65). É definido por Ulpiano Bezerra de Menezes como "um sistema de objetos, 

socialmente apropriados, percebidos como capazes de alimentar representações de 

um ambiente urbano", criticando a postura que colocava o bem cultural como 

reificado, reduzido à coisa, "sacralizado como os monumentos históricos e 

arquitetônicos", e percebendo o patrimônio enquanto um "processo em ação 

                                                 
22 No projeto Alegra Centro, e em todas as legislações e medidas da municipalidade que inferem, 
direta ou indiretamente, sobre a região central mais antiga, o caráter de monumentalidade e 
excepcionalidade é latente. Daí, muitas vezes durante este trabalho, ter-se à idéia errônea que esta é 
uma postura de análise do pesquisador. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

59

contínua", colocando a importância do passado para a consciência da mudança e do 

presente. A importância do patrimônio ambiental urbano não está centrada num 

único objeto, ou apenas numa única fração da cidade, resvala na relevância histórica 

da cidade como um todo, cada uma de suas frações representando uma época. Em 

YÁZIGI (2003: 65), é possível constatar a crítica ao tratamento que vem sendo 

dispensado ao patrimônio. 
‘Mas tenha-se em conta que conservar um bem isolado é muito mais complexo do 
que preservar uma cidade ou bairros inteiros, sujeito a dinâmicas que exigem 
posturas que interferem em interesses mais amplos e profundos. Efetivamente, o 
patrimônio ambiental urbano não pode ser tratado como obras de arte ou servir de 
testemunho histórico congelado; suas manifestações são organismos vivos, 
inseridos no processo social. Para o povo menos avisado, os conjuntos têm antes 
um caráter afetivo, quase sempre referido como um lugar antigo em oposição a 
outros, menosprezados como velhos ...’ 

 Assim, sendo o patrimônio um assunto tão rico e controverso que, ao longo 

dos anos, recebeu tantos rótulos e nuances, as quais nem sempre foram aceitas 

pela maioria, optou-se elencar na seqüência alguns temas que pudessem situar e, 

principalmente, levar ao leitor subsídios que o conduzisse a formar sua própria 

opinião sobre o assunto. Dentre os temas, um deles revela-se de vital importância 

para o discernimento dos demais, e mesmo para esta pesquisa – o patrimônio 

ambiental urbano, daí à sua evocação como mote inicial. 
 

Patrimônio  Ambiental  Urbano: herança de quem? 

 De acordo com a acepção clássica, ‘patrimônio’ refere-se ao legado que 

herdamos do passado e transmitimos às gerações futuras. Ainda que tal definição 

não seja de todo inválida, não é verdadeiro entender o patrimônio apenas como os 

vestígios tangíveis de todo processo histórico, contudo, nem todos os ‘vestígios’ 

podem ser considerados ‘patrimônio’. Parte desse, deteriora-se e desaparece, isso 

quando sua funcionalidade e significado já não possuem qualquer importância para 

a geração em curso. Patrimônio então, grosso modo, poderia ser definido como 

aquilo que para um determinado coletivo humano, num determinado lapso de tempo, 

foi socialmente considerado digno (ou conveniente) de ser legado às gerações 

futuras. Como afirma BALLART (1997: p. 17), a noção de patrimônio surge ‘quando 

um indivíduo ou um grupo de indivíduos identifica como seus um objeto ou um 

conjunto de objetos’. 
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 A definição de ‘patrimônio’, quando da apreciação nas diferentes áreas do 

conhecimento, tende a sofrer enfoques e ênfases diferenciadas, produzindo análises 

voltadas apenas ao patrimônio natural, ou ao patrimônio arqueológico, ou ao 

patrimônio paisagístico, enfim, são tantas as análises quantas forem às áreas de 

estudo, ou subcategorias de estudo (arquitetura, antropologia, sociologia, etc.). Tais 

enfoques direcionados tendem a suprimir, ou a não dar a devida importância 

existente no inter-relacionamento das partes do patrimônio. Algumas áreas ainda 

adotam uma outra subdivisão que desmembra o patrimônio em bens materiais e 

imateriais, ou ainda, em bens ‘tangíveis e intangíveis’23. 

 Dentre as inúmeras conotações devotadas ao patrimônio, aquela que para 

esta pesquisa denota realmente interesse, é a voltada ao patrimônio cultural, 

contudo, há que se conceber uma noção mais ampla deste, uma noção não 

somente centrada nos objetos que o representam, mas principalmente na relação 

desses com a sociedade e a cultura. MORIN (1972: p. 79) define a cultura como 

sendo ‘um corpo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo 

em sua intimidade, estruturam os instintos, executam as emoções’. Contudo, o 

patrimônio cultural serve também como recurso para produzir as diferenças entre os 

grupos sociais e a superioridade daqueles que tem o acesso preferencial à produção 

e distribuição dos bens, ou seja, o grupo hegemônico elege o que deve, e o que não 

deve ser classificado como patrimônio cultural. Conforme CANCLINI (1994: p. 96): 
‘Se se revisa a noção de patrimônio sob a ótica da teoria da reprodução cultural, os 
bens reunidos por cada sociedade na história não pertencem realmente a todos, 
ainda que formalmente pareçam ser de todos e estar disponíveis ao uso de todos. ... 
diversos grupos se apropriam de forma desigual e diferente da herança cultural.’ 

 O produto cultural, ou o patrimônio cultural das camadas menos favorecidas 

quase nunca se memoriza, não se conserva e tampouco se arquiva (excetuando-se 

a tradição oral), a história ou a produção dessa parcela da sociedade depois de 

produzida, se perde rapidamente, a história normalmente não preserva a história dos 

dominados. Talvez aqui resida um dos primeiros problemas que esta pesquisa 

pretende esclarecer: com que propósitos foram edificados, e a que camada, ou, 

 
23 Aos bens intangíveis relegam-se as idéias, os costumes, as crenças, a tradição oral, as danças 
folclóricas e uma gama de outros valores que, ainda que muitos não estejam documentados, passam 
de geração a geração (história oral), refletindo a memória e a identidade de determinado grupo. Aos 
tangíveis, na categoria de bens móveis – os objetos de arte, os livros, os documentos, os objetos 
litúrgicos, os fósseis; quanto aos bens imóveis os monumentos, edifícios, os templos, os sítios 
arqueológicos, e outras edificações que possam retratar a história e a cultura de um grupo humano. 
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camadas da sociedade esses locais, que hoje são recuperados, serviram e a quem 

ou a que se destinarão. 

 Dos componentes do patrimônio ambiental urbano, indiscutivelmente, a fração 

ambiental é a que remonta maior divergência quanto a interpretações. 

Invariavelmente, ainda persiste a idéia e a noção que o enfoque ambiental, ou do 

meio-ambiente (expressão redundante), deve tratar tão somente do meio natural, ou 

da natureza. 

 Ao ambiente natural, que tem como uma das áreas de estudo a ecologia, E. 

HAEKEL (1834-1919) já definia esta ciência como sendo ‘o estudo da economia e 

do modo de habitar dos organismos animais, incluindo a relação dos animais com o 

ambiente inorgânico, sobretudo as relações positivas e negativas, diretas ou 

indiretas com plantas e outros animais’. Darwin há muito já fazia referências a tal 

definição quando citava sobre as condições das espécies na luta pela existência.  

 Inúmeros foram os estudiosos, que desde Haekel, procuraram aperfeiçoar e 

excluir o caráter superficial da teoria ecológica inicialmente proposta. A Escola de 

Chicago, e seus representantes mais eméritos buscaram explicações e paralelo 

entre a teoria ecológica clássica, para aquela que colocaria o homem como fator 

preponderante, criando assim toda a conceituação básica da ecologia humana24. Na 

busca inconstante pelo aperfeiçoamento teórico do que foi rotulado inicialmente 

como ecologia humana, muitas áreas de estudo e muitos estudiosos investem, 

alguns sem qualquer embasamento, no que poderia se chamar de teoria ecológica 

humana contemporânea. De acordo com ODUM (1966: p. 11): 
‘O nome específico para a ciência que se ocupa da biologia do ambiente é ecologia, 
que deriva do radical grego oikos, que significa casa ou, em sentido mais geral, 
ambientes. Visto que a ecologia se ocupa especialmente da biologia de grupos de 
organismos e dos processos funcionais nas terras, nos oceanos, e nas águas doces, 
é mais coerente com a mentalidade moderna defini-la como o estudo da estrutura 
e das funções da natureza. Deveria subentender-se sempre que o gênero 
humano é uma parte da natureza, desde o momento em que estamos a usar o 
termo natureza para significar todo o mundo vivo.’ 

 Diferente do sistema ecológico natural onde as espécies mais fortes são de 

certa maneira privilegiadas quanto à obtenção de recursos para sua sobrevivência, 

                                                 
24 A ecologia humana, citada inicialmente por Park & Burgess, Introduction to the Science of 
Sociology, Chicago, 1921, converge para idéia que ‘a sociedade é constituída por indivíduos 
separados espacialmente, distribuídos territorialmente e capazes de locomoção independente. Tais 
relações espaciais são o resultado da competição e seleção, sendo que as instituições humanas e 
sua própria natureza têm o poder de se adaptar a certas relações no seu âmbito (o humano), 
alterando-se de forma a adaptar-se a novos valores sociais, políticos, etc.. 
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no sistema ecológico humano a pertinência de determinados recursos é opção dos 

grupos dominantes, que procuram não só apropriar-se dos recursos, mas valorá-los 

segundo a sua vontade. No pensar de SILVA (1991: p. 19):  
‘Em síntese, o modo de produção social expressa-se como imanência 
humana da organização social do espaço terrestre, que abrange o 
econômico, o político e o cultural. [...] A lógica da paisagem social expressa-
se como um conjunto de relações mais ou menos estáveis, entre elementos 
sociais e sociais-naturais, que realizam entre si relações de trabalho, no 
interior de modos de produção. A determinação do social expressa-se como 
modo de produção natural e como sobredeterminação do próprio modo de 
produção social.’ 

 A questão divergente quanto ao termo ‘ambiente’, e a denominação 

‘patrimônio ambiental’ torna-se ainda mais controvertida quando a ela se agrega o 

‘urbano’. 

 Intrínseca na terminologia de patrimônio surge à noção desse enquanto 

‘monumento’ que, em linhas gerais, tem sua etimologia no vocábulo latino 

‘monumentum’: obra ou construção que se destina a transmitir à posteridade a 

memória de fato ou pessoa notável, possuindo ainda a capacidade de despertar a 

recordação, a lembrança e a identidade de um grupo social.  

 Uma vez que as definições sobre o ‘patrimônio ambiental urbano’ poderiam 

ser ampliadas à medida que nova variável, de uma nova área de estudo, e com um 

novo autor fossem pautadas, julgou-se que ao assumir a definição que mais viesse 

corroborar com esta pesquisa fosse o mais coerente para esta fase do trabalho. 

Conforme YÁZIGI (2003: p. 58): 
‘Academicamente, a idéia de patrimônio ambiental urbano se apresenta em 
quatro vertentes: a) conjuntos arquitetônicos com ou sem monumentos; b) 
espaço público com seus equipamentos e mobiliário; c) espaços naturais 
integrados a esse meio, ai se incluindo até as formas de relevo; d) 
quaisquer adereços e obras de arte urbana. O traço de união de tudo isto só 
poderia estar em um contexto de relações ditadas pelo homem.’ 
 

 Complementando a definição acima, o autor destaca que o patrimônio 

ambiental urbano deve ser reconhecido como um processo criativo, e que, 

invariavelmente, a idéia de conjunto é fundamental. Tais premissas levam a 

considerar, basicamente, todo o patrimônio ambiental urbano como de relevante 

valor cultural, uma vez que todos os quesitos são obra de natureza humana, e 

engloba o urbano como um todo, destacando a importância das partes para o 

contexto. No pensar de MENESES (1992: p. 193), o significado de patrimônio 

cultural, inclusive o urbano, não se resume apenas a uma listagem de objetos 
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listados por técnicos competentes, mas se define como complexo fenômeno social 

(em que as coisas são também mobilizadas), e sugere que sejam consideradas 

preliminarmente quatro categorias de valor, capazes de operar na definição do 

significado cultural de um bem:  
Valores cognitivos, aqueles que possibilitam o conhecimento – técnico, 
social, econômico, político, podem ser muito diversificados; Valores 
formais são os objetos físicos, para funções estéticas. (“Estético”, que 
permite a percepção sensorial); Valores afetivos são aqueles que implicam 
relações subjetivas dos indivíduos (em sociedade) com espaços, estruturas, 
objeto o quais despertam o sentimento de ‘pertença’; Valores pragmáticos 
são valores de uso. De todos são os menos reconhecidos, precisamente por 
serem julgados pouco ou nada culturais; numa sociedade em que as 
relações sociais predominantes forçam uma distância cada vez maior entre 
a vida enquanto experiência e prática e, ao inverso, enquanto objeto 
voyerístico de contemplação descomprometida ou conhecimento redutor. 

 A valoração do patrimônio cultural, conforme sugestão acima, para a 

classificação e interpretação de um bem isolado (monumento), ou de um conjunto de 

bens concentrados num mesmo lugar (uma pinacoteca, por exemplo, agrega num só 

lugar vários bens culturais), torna-se relativamente simples. Contudo, tal análise 

assume características muito mais complexas quando o foco para análise é a 

cidade. 

 Para o estudo da cidade, ou do complexo urbano, aqui particularmente do 

brasileiro, torna-se extremamente árduo assumir uma definição unitária que possa 

congregar todas as nuances a ela inerente. Conforme Meneses (1996: 148-9), é 

bom ter presente que a cidade (qualquer que seja seu conteúdo histórico específico) 

deve ser entendida segundo três dimensões solidariamente imbricadas, cada uma 

dependendo profundamente das demais, em relação simbiótica: a cidade é artefato, 

é campo de forças e é imagem. Enquanto artefato, a cidade é ‘coisa complexa’, 

produto da prática social e historicamente produzida. Os artefatos são, 

invariavelmente, produto e vetor do campo de forças nas suas configurações 

dominantes e nas práticas que ela pressupõe. Os artefatos, produtos das práticas 

sociais, representados através da imagem e do imaginário reproduzem, ao mesmo 

tempo, os fatores ideológicos, políticos, econômicos e outros ditados à época de sua 

criação. A imagem, ainda segundo o autor, não deve ser tomada como ‘mera 

carcaça’, mas como produto social de uma época, devendo ser analisada como tal. 

 As imagens que hoje compõe o Núcleo Histórico de Santos, fragmento que é 

do patrimônio ambiental santista, foram gradativamente sendo construídas ao longo 
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do tempo. Algumas representam o período áureo do café25 (1878), outras a época 

da construção de vários prédios destinados à administração pública26 (1938), outros 

ainda da fase citadina de expansão para o turismo27 (1920). Todas as imagens que 

representam o patrimônio ambiental urbano santista, indistintamente, reproduzem 

culturalmente as várias fases da cidade, e em decorrência incidem diretamente 

sobre a identidade cultural do lugar, e sobre o seu suporte fundamental: a memória. 

De acordo com MENESES (1984: p. 20) 
 

‘A memória é seletiva e também pode ser induzida ou forjada. O culto ao 
passado ou passado social formalizado e instituído como modelo de valores 
representam o oposto da história, pois tentam abolir ou exorcizar o tempo, 
que tudo muda. As tradições não se constituem por obra da natureza, mas 
por ação humana e como tais podem ser manipuladas.’ 
 

 O que fica desta reflexão, é a certeza que o Patrimônio Ambiental Urbano de 

Santos não pode, e não deve, ser representado apenas pelo Núcleo Histórico que 

agora é revitalizado. Ele apenas foi escolhido pela administração local como sendo 

uma área de grande representatividade histórica, e que como tal, é merecedora de 

investimentos, públicos e privados, particularmente para tornar o local turístico na 

modalidade histórico/cultural. 

 A capacidade de selecionar os lugares com os quais nos identificamos é 

inerente a cada um de nós, portanto, a máxima de que o local que hoje é 

requalificado tem significado a todos os residentes pode ser inverossímil. Neste 

ponto encontra-se uma das dúvidas que esta pesquisa pretende dirimir: a quem a 

paisagem do Núcleo Histórico de Santos identifica e fala mais alto à memória, em 

                                                 
25 Tudo começou em 1854: o início do ciclo econômico do café provoca uma era de prosperidade e 
crescimento. Em 1867, a Estrada de Ferro se combina com o porto criando a logística ideal para o 
escoamento mais acelerado da produção da Província. A Província produz, o porto exporta e Santos 
torna-se um profissionalíssimo centro de corretagem do produto, gerando riqueza e acarretando o 
desenvolvimento urbano. (Fonte: PMS/2004) 
26 No final dos anos 30 o coração da cidade sofre mudanças em razão da construção do Palácio José 
Bonifácio, a nova sede da Prefeitura e da Câmara. O edifício, em estilo eclético, é inspirado no 
Palácio de Versailles de Paris, e a Praça Mauá é remodelada como a miniatura da esplanada de 
Versailles, em harmonia com o Paço Municipal. As obras compreendem o alargamento dos passeios 
laterais, arborização e ajardinamento. A inauguração do conjunto se deu em 1939, ano do centenário 
da elevação de Santos à categoria de cidade. (Fonte: FAMS/2004) 
27 No guia turístico "L'État de Saint Paul" de 1926, o francês A. D'Atri escreve: "Prefiro não dizer como 
era esta cidade há apenas trinta anos, quando a visitei pela primeira vez. Hoje, ela ergue-se soberba 
sobre o litoral do Atlântico e belos edifícios, palácios modernos e monumentos arquitetônicos surgem 
alinhados em ruas retificadas e ensolaradas como as das cidades marítimas mais reputadas da 
Europa. Os estrangeiros que visitam Santos manifestam marcada preferência pela Rua XV de 
Novembro, ladeada de edifícios de construção recente, grandes hotéis, luxuosos restaurantes e 
movimentados cafés. (Fonte: FAMS/2004) 
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suma, a qual parcela dos atores sociais que ali freqüentam (residentes, turistas, 

etc.), o sentimento de ‘pertença’ com o lugar é notório e indiscutível. 

 No entanto, para a compreensão do caso santista (Alegra Centro) se faz 

necessária a retrospectiva, ainda que breve, sobre o interesse pela 

revitalização/requalificação de áreas de relevante valor histórico cultural, em termo 

mundial e, mais especificamente, no Brasil. 
 

Proteção  do  Patrimônio  Cultural, alguns  dos  primeiros  passos 

 Em se tratando da fase ou do período capitalista28, poder-se-ia apontar como 

primeira tentativa de se criar um ‘sistema de proteção do patrimônio cultural 

urbanístico’ o ano de 1789, isso com a constituição de uma ‘Comissão de 

Monumentos pela Convenção Francesa’. A função básica de tal comissão seria a de 

inventariar e salvaguardar os monumentos tidos como ‘nacionais’. Tendo de 

enfrentar inúmeras dificuldades sobre o que salvaguardar e o que poderia lembrar o 

Ancien Règime, a comissão foi dissolvida sob a acusação de incivismo. Um dos 

principais opositores da Comissão de Monumentos, Quatremérie de Quincy, 

destacou-se no cenário intelectual da época como defensor da conservação de 

edifícios notáveis, e propenso criador da noção de ‘mise-em-valeur’29, que iria, 

posteriormente, embasar as ações preservadoras implementadas durante o século 

XIX e boa parte do XX. O conceito de mise-em-valeur’ foi acolhido e assumido pela 

elite dirigente da época, que pôde então eleger os objetos passíveis de conservação 

e carregados de valor simbólico, propiciando a formação de uma nova mentalidade 

nacionalista centrada no novo modelo estatal. Conforme MILET (1988: 66-7): 
‘Essa ação de conservação e proteção do acervo cultural reveste-se de um 
fundo humanístico cultural que, aparentemente, se apresenta desvinculado 
dos interesses do capital e contraditório com os princípios da eficácia e 
racionalização que norteiam a produção econômica e o aparato do Estado. 

                                                 
28 A emergência dos Estados nacionais, dotados de soberania e, num primeiro momento, unificados 
na figura do monarca absolutista é uma das principais marcas do nascimento do capitalismo. No 
Velho Mundo, acontecem as primeiras reformas parciais nas cidades, no Novo Mundo, são 
construídas as primeiras cidades planificadas. Ao se observar Paris e Londres no século XVII, essa 
última após o advento da Revolução Industrial, pode-se antever aquilo que poderia se chamar de 
política de preservação ambiental. De um lado, a cidade, centro da produção econômica, é assolada 
pela excessiva expansão de bairros proletários e o aumento da degradação ambiental urbana. De 
outro, os monumentos representantes do Estado, bem como os edifícios pertencentes às elites 
passam a ser objetos privilegiados quanto ao interesse de preservação. 
29 A doutrina ‘mise-en-valeur’ propõe a valorização do monumento, isoladamente, considerado, com a 
remoção do seu entorno para possibilitar que o contraste visual e a clareza das formas intensifiquem 
a impressão produzida no observador. 
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Entretanto, na medida em que se adequa o urbanismo reticulador – motivo 
monumental e grande perspectiva  - representativa de uma nova ordem 
espacial da burguesia , a preservação dos edifícios notáveis assume um 
nítido papel político ideológico.’30 

 Concomitante a essa limitada proteção sempre atrelada aos interesses do 

Estado e das classes dominantes, as cidades, com o advento da Revolução 

Industrial, expandiam-se sem qualquer regulamentação. O centro antigo tornava-se 

saturado, fazendo surgir às periferias que concentravam o proletariado urbano que 

passa a viver em casebres e moradias coletivas, a maioria sem as mínimas 

condições ambientais. Essa nova forma de ocupação do espaço urbano gerou o 

aumento considerável dos especuladores imobiliários que doravante passaram a 

fazer, cada vez mais, parte da vida econômica da cidade. Paralelamente, a essa 

nova atividade que se especializa em comercializar terrenos urbanos e promover-

lhes a construção, utilizando-se de meios técnicos sofisticados para a época, as 

edificações tornam-se, ao mesmo tempo, definitivamente, produto e mercadoria, 

dimensível não mais pela sua qualidade ou durabilidade, mas sim pela necessidade 

do momento e pelo valor ditado pelo mercado. Tais mudanças são citadas em 

BENÉVOLO (1983:  552): 
‘Um edifício não é mais considerado uma modificação estável, a ser 
incorporada no terreno, mas um manufaturado provisório, que pode ser 
substituído mais tarde por outro manufaturado. Torna-se possível, assim, 
considerar um terreno edificável um bem independente, com seus requisitos 
econômicos devidos à posição, à procura, aos vínculos regulamentares, 
etc.’31 

 Entretanto, findo o primeiro quartel do século XIX, o modelo liberal de cidade, 

em que a presença do Estado não se fazia sentir, termina dando mostra de 

esgotamento, mostrando-se ineficaz no controle dos problemas sociais e ambientais 

da cidade na gestão da classe capitalista. O ambiente urbano em franca degradação 

com sérias ameaças à saúde foram importantes pontos de pressão sobre a gestão 

liberal. Assim, com o aparecimento e a propagação de movimentos insurrecionais, 

sendo o maior deles a ‘Comuna de Paris, e a constante divulgação de idéias 

subversivas contrárias à ordem capitalista, tornou-se emergencial a formulação e a 

implantação de uma política mais igualitária para a cidade. 

 
30 MILET, Vera. A teimosia das pedras: um estudo sobre a preservação do Patrimônio Ambiental no 
Brasil. Olinda: Prefeitura de Olinda, 1988, pp. 66-7. 
31 BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. Trad. Silvia Mazza. São Paulo: 1983, p. 552. 
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 Findos os conflitos sociais, ‘a burguesia vitoriosa estabelece um novo modelo 

de cidade, no qual os interesses dos vários grupos dominantes, empresários e 

proprietários, estão parcialmente coordenados entre si, e as contradições produzidas 

pela presença das classes subalternas são parcialmente corretas.’32 No novo 

modelo, o Estado dita as intervenções e limitações urbanísticas, de maneira tornar a 

cidade apropriada à vida capitalista, prevendo a estrutura necessária para tal. 

Simultaneamente, a nova política urbana confere um lugar excepcional à 

preservação do patrimônio cultural urbanístico a partir do modelo mise-em-valeur, 

visto que era imperativo o fortalecimento da identidade nacional legitimando e 

consolidando o novo papel do Estado. 

 A reforma HAUSSMANN, implementada a partir de 1851, tornou-se o modelo 

intervencionista urbano ideal do período, merecendo, face as suas prerrogativas, a 

denominação de ‘Urbanismo Demolidor’. BENÉVOLO (1983: 573), descreve o novo 

modelo da seguinte maneira: 
‘Este novo modelo urbano – que se forma em meados do século XIX, 
através de um acordo entre a administração e propriedade imobiliária, e a 
que nos propusemos chamar de cidade pós liberal – é incompatível com o 
organismo da cidade precedente e conduz, de fato, à sua destruição, 
assimilando as ruas antigas às rue-corridor moderna e interpretando os 
edifícios antigos como unidades independentes e intercambiáveis; ao 
mesmo tempo, pede de empréstimo à cidade antiga o prestigio formal,  cuja 
falta sente, e por isso não leva o fim sua destruição; seleciona alguns 
edifícios mais ilustres, que conserva numa espécie de museu ao ar livre, tal 
como as estátuas e quadros retirados das igrejas e dos palácios e 
colocados, de modo semelhante, em museus fechados. Os monumentos e 
ambientes característicos têm que coexistir com as estruturas e as 
instalações da cidade contemporânea, porque o interesse formal tem um 
local circunscrito entre os interesses heterogêneos da cidade burguesa; os 
monumentos e as obras de arte têm as qualidades que faltam ao ambiente 
comum e permitem saborear – como pausa e recreio salutar – a harmonia 
que se perdeu no resto da cidade e da vida quotidiana.’33 

 Notadamente, as reformas implementadas não cumpriram as promessas, 

tampouco lograram êxito na solução da vida dos habitantes citadinos. A reforma de 

Paris, particularmente, despertou forte debate acerca da preservação dos bens 

culturais. Uma significante parcela da intelectualidade da época fez oposição ao 

‘reformismo moderno’ que, com o pretexto de tornar a cidade higiênica e estética, 

destrói boa parcela de suas antiguidades. Dentre os intelectuais opositores do 

 
32 BENÉVOLO, Leonardo. A cidade e o arquiteto. Trad. Rui Santana. São Paulo: Martins Fontes, 
1984, p. 74. 
33 BENÉVOLO, Leonardo. História da cidade. Trad. Silvia Mazza. São Paulo: 1983, p. 573. 
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urbanismo demolidor estavam Victor Hugo, John Ruskhin e, mais tarde, Willian 

Morris.  Em MARIANI (1986: 24), pode-se sentir a reação da época: 
‘São dúzias de panfletos e caricaturas que exprimem insatisfação e 
desgosto contra as inovações urbanas, contra o aço e outros materiais 
construtivos novo, contra as novas normas que, a partir daquele momento, 
regulamentavam qualquer intervenção pública ou privada. Chora-se pela 
velha Paris, pelo seu velho espírito desaparecido: em uma palavra, chora-se 
pelo passado. Ainda não  foi aceita a revolução industrial, não só como um 
fenômeno técnico, mas como uma verdadeira revolução global, expressa 
em cada  momento da vida social a par daquela estritamente produtiva’ 34 

 A Belle Époque, na virada do século XIX, marcou o apogeu e a decadência do 

modelo vigente e, mundialmente, a ordem urbana propiciada pelo reformismo pós-

liberal entra em falência. Surge então, o modelo vanguardista que procurava aliar 

técnica e arte ao (re) desenhar a cidade, procura favorecer a harmonia das funções 

da urbe, e propiciar o bem-estar aos seus habitantes. O propósito era criar um 

modelo racional de cidade onde o arquiteto ou urbanista substituiria, através de 

conceitos racionais e técnicos, os ditames da classe dominante. Contudo, as 

concepções progressistas não atendem as aspirações por completo, enaltecem o 

uso de meios técnicos e materiais do presente para salvaguardar edifício e outros 

monumentos que foram concebidos sem o uso de um ou de outro. As contradições 

do novo modelo podem ser sentidas nas palavras de CHOAY (1979: 22-3) 
‘A estética é um imperativo tão importante quanto à eficácia para esses 
urbanistas –arquitetos a que a tradição européia deu, em alto grau, a 
formação de artistas. Mas, conforme a seu modernismo, rejeitam qualquer 
sentimentalismo com respeito ao legado estético do passado. Das cidades 
antigas, que devem ser replanejadas, só mantém o alinhamento, praticando 
esse urbanismo de ponta de faca que também satisfaz as exigências do 
rendimento. ‘Quanto mais Haussmann cortava, mais dinheiro ganhava’, 
notava Le Corbusier. O mesmo autor, em seu plano de Paris, podará sem 
hesitação o conjunto de velhos bairros ‘pitorescos’ (atributo passadista, 
proscrito da aglomeração progressista) para só manter algumas 
construções maiores (Notre-Dame, La Sanit Chapelle, Lês Invalides), 
promovidas à dignidade de símbolo e à função museológica.’35 

 É no âmago dessa acalorada discussão internacional acerca da proteção do 

patrimônio cultural urbanístico que surge os CIAM – Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna, os quais tentam desencadear um novo padrão urbanístico com 

feições modernas, e que seja capaz de superar os pressupostos do mise-em-valeur, 

já tão criticados anteriormente. A Carta de Atenas define as idéias mais 

                                                 
34 MARIANNI, Riccardo. A cidade moderna entre a história e a cultura. Trad. Anita Regina di Marco. 
São Paulo: Nobel, Instituto Italiano de Cultura, 1986, p. 24. 
35 CHOAY, Françoise. O Urbanismo. Trad. Dafne Nascimento Rodrigues. São Paulo: Perspectiva, 
1979, p. 22-3. 
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fundamentais do grupo, e revela-se um documento de extrema relevância no tocante 

à preservação, já que estabeleceu ‘um consenso entre os princípios de proteção dos 

monumentos e do seu entorno e os elementos da racionalidade urbanística 

moderna.36  Tal consenso foi auferido graças à concepção de ‘setor histórico’, 

também chamado de ‘centro histórico’. Uma vez que ocupam o lugar central das 

cidades, esse passa a ser um relevante elemento de zoneamento urbano, consoante 

as novas técnicas urbanísticas que deverão ser aplicadas nas cidades modernas. 

 A nova e mais abrangente caracterização de ‘bem cultural urbanístico’, 

paulatinamente, vai sendo absorvida pelas políticas protecionistas por motivos 

vários, contudo, dois deles revelam-se os principais: a ascensão dos técnicos nas 

tarefas antes confiadas a funcionários burocratas que se mostraram, na maioria dos 

casos, incapazes de gerir o difuso desenvolvimento urbano e, em segundo lugar,  a 

degradação ambiental urbana no entorno dos monumentos protegidos que passava 

a comprometer a classe dirigente. 

 Via de regra, é possível afirmar, portanto, que é negado à cidade como um 

todo o direito de ser considerada histórica, existindo dentro do mesmo território o 

lugar e o não-lugar. Em suma, a lógica da política preservacionista da época, e ouso 

afirmar que tal máxima ainda permanece em alguns locais, alienava os bens 

culturais, tanto no campo econômico, quanto no ideológico. Conforme ARGAN 

(1992: 79): 
‘O conceito de centro histórico é instrumentalmente útil, porque permite 
reduzir, quando não bloquear, a invasão de zonas antigas por parte de 
organismos administrativos ou de funções residenciais novas que 
fatalmente conduziriam, mais tarde, à sua destruição. O mesmo conceito, 
porém, é teoricamente absurdo porque, se se quer conservar a cidade como 
instituição, não se pode admitir que ela conste de uma parte histórica , com 
um valor qualitativo, e de uma parte não histórica, com um valor puramente 
quantitativo. Fique bem claro que o que tem e deve ter não apenas 
organização mas substância histórica é a cidade em seu conjunto, antiga e 
moderna. Pôr em discussão a historicidade global equivale a pôr em 
discussão o valor ou a legitimidade histórica da sociedade contemporânea, 
o que talvez alguns queiram, mas o historiador não pode aceitar.’37 

 Os pareceres com vistas a salvaguardar os bens culturais de uma possível 

marginalidade econômica têm sido, invariavelmente, uma dos principais assuntos 

dos encontros internacionais realizados a partir da década 1950, bem como de todo 

                                                 
36 MILET, Vera. A teimosia das pedras: um estudo sobre a preservação do Patrimônio Ambiental no 
Brasil. Olinda: Prefeitura de Olinda, 1988, p. 75. 
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documental deles resultantes. Como principal resultado desses encontros foi a 

definição de normas técnicas na preservação e restauração de bens culturais, assim 

como princípios metodológicos e jurídicos a serem seguidos  invariavelmente pelas 

nações partícipes. Dentre os principais instrumentos normativos destaca-se a Carta 
de Veneza (1964) – contendo os princípios que já haviam sido propostos na Carta 
de Atenas, acrescentando-se avanços na discussão sobre as relações entre 

memória e identidade dos grupos sociais, assim como a influência do ambiente físico 

no bem-estar psico-social dos indivíduos. Contudo, mesmo com certo avanço, 

percebe-se que o foco dado aos bens culturais em tais eventos marcha no rumo da 

sua elitização, uma vez que permanece intocada a noção de setor histórico.  

Cabendo aos técnicos, invariavelmente de formação elitizada (particularmente 

arquitetos), indicar os bens merecedores de atenção pelas autoridades incumbidas 

da preservação. 

 Nota-se que conforme esta concepção, basicamente dois tipos de bens serão 

contemplados: aqueles que possuam valor excepcional, atrelados aos valores da 

identidade nacional e que servem ao fortalecimento dos interesses do Estado e, em 

segundo lugar, os bens economicamente viáveis, ou seja, aqueles que se prestem à 

utilização econômica, particularmente para a exploração turística, cuja preocupação 

foi pautada no documento internacional produzido pela OEA (Organização dos 

Estados Americanos), a Carta de Quito (1967). LEMOS (1987: 88-9), faz algumas 

considerações a respeito do documento: 
‘Levando em conta que o Patrimônio Histórico e Artístico, quer dizer, 
arquitetônico, constitui um capital a ser mantido para render vantagens, 
principalmente através do turismo, os participantes diziam que partiram da 
suposição de que os monumentos de interesse arqueológico, histórico e 
artístico constituem, também recursos econômicos semelhantes às riquezas 
materiais do país. Conseqüentemente, as medidas dirigidas à sua 
preservação e adequada utilização não só guardam relação com os planos 
de desenvolvimento como também formam, ou devem formar,, parte 
integrante dos mesmos.Daí o maior interesse dos projetos puestas en valor 
(enhancement na versão inglesa do documento). Seriam projetos de 
valorização, significando intervenções em monumentos ou conjuntos 
arquitetônicos, dirigidas  a habitá-los de condições objetivas e ambientais 
que, sem desvirtuar a sua natureza, ressaltem suas características e 
permitam seu ótimo aproveitamento. Essa ação valorativa de conjuntos de 
monumentos, baseando-se, é claro, no uso adequado de bens culturais 
devido à atuação eminentemente técnica de todos ali envolvidos, visa, 
também,  uma benéfica ação reflexa na área envoltória, já que as vantagens 
advindas das intervenções programadas, principalmente aquelas de ordem 

                                                                                                                                                         
37 ARGAN,  Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 
79. 
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turística, instigando o comércio paralelo, repercutem nas construções 
circunvizinhas. A noss ver, há muito otimismo nesta ponderação e noutras 
passagens das Normas de Quito, porque permanentemente estamos 
vendo o turismo justificando verdadeiras poluições visuais em torno de 
monumentos devido ao comércio inevitável que abastece os visitantes. 
Sinceramente, não acreditamos que os valores propriamente culturais não 
se desnaturalizam nem se comprometam ao vincularem-se aos interesses 
turísticos (...) Enfim, tais normas gastam algumas páginas todas dedicadas 
às relações entre o turismo e o patrimônio cultural, sempre almejando em 
nossa América o mesmo êxito financeiro que a velha Europa usufrui com 
aquela indústria.’38  

 Seria correto afirmar que os encontros internacionais redimensionaram a 

importância dada aos bens culturais elencando políticas de preservação mais 

avançadas, contudo, qualquer nova política voltada à preservação dos bens culturais 

urbanísticos proposta continuava, e ainda continua, vinculada às pressões do 

Estado em favor da manutenção (ou não) de uma identidade cultural da nação 

condizente com sua história. Em suma, cabe ao poder instituído, designar o que 

deve e o que não deve ser preservado. Acredita-se, que o ideal, obviamente, seria o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de participação democrática na gestão estatal, 

notadamente considerada ineficiente. Vê-se também, como um ideal a ser 

perseguida, aquilo que atualmente chamam de ‘democracia cultural’, a esse respeito 

FALCÃO (1984: 25) faz algumas colocações sobre o caso brasileiro: 
‘À primeira vista, não se percebe vinculação entre patrimônio histórico e 
artístico e democracia. Basta porém lembrar que, embutida num programa 
de restauração arquitetônica, encontra-se uma ideologia cultural e uma 
distribuição de recursos financeiros públicos, para, a partir daí, traçarmos 
com precisão a vinculação entre democracia e política de preservação. Fácil 
perceber. A ideologia cultural pode ou não consolidar uma elitização da 
cultura brasileira, e a alocação desigual dos recursos para preservação 
podem aumentar os desníveis regionais e/ou favorecer determinados 
grupos sociais.’39 

 Paralela à necessidade emergencial de uma ‘democratização’ no que tange 

ao destino dos ditos ‘bens culturais’, pode-se vislumbrar  à critica do papel exercido 

pelos técnicos – particularmente os arquitetos – na definição do conceito do que é 

‘culturalmente representativo’. Em resumo, atualmente, o que se deseja, é não 

atribuir somente aos técnicos a exclusividade na determinação sobre quais bens 

devem ser preservados. Para que isso ocorra há a necessidade de se criar 

mecanismos de participação das comunidades interessadas, aonde, garanta-se a 

permanência, se for esse o seu desejo, da população original quando da ocorrência 

 
38 LEMOS, Carlos  .A  C.O que é Patrimônio Histórico. 5ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1987, pp. 88-9. 
39 FALCÃO, Joaquim de Arruda. Política cultural e democracia: a preservação do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, in: MICELI (Org.), Estado e Cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984, p. 25. 
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de uma intervenção revalorizadora do patrimônio existente. Essa é uma tarefa árdua 

para o poder púbico, o ideal igualitário que deve permear qualquer gestão 

democrática não vai de encontro com os interesses especulativos do empresariado, 

particularmente no ramo imobiliário. No âmbito internacional, experiências positivas 

quanto a gestão democrática podem ser listadas, dentre elas uma merece destaque: 

o caso de Bologna, na Itália. De acordo com LA REGINA (1982: 62) 
‘Em primeiro lugar, reapropriação é entendida, pelos especialistas, como 
reapropriação crítica e como gestão democrática de um bem público comum. A 
experiência de Bologna bem demonstra que só a gestão democrática tira a 
participação popular do simples nível de ‘consultoria’ e possibilita a reapropriação do 
bem público. A gestão democrática implica necessariamente uma descentralização 
administrativa (...) Não se pode, portanto, perder de vista que o âmago da questão 
é uma exigência política de reelaboração de toda a máquina administrativa do bem 
público. Não se pode cair no erro de exigir democratização do uso sem exigir 
primeiramente democratização do próprio sistema.’40 

 Quanto ao processo decisório no que tange a reapropriação (e preservação) 

de bens culturais pode-se vislumbrar duas faces: uma no sentido da posse material 

propriamente dita, e a outra no resgate de seu significado para a comunidade. Os 

critérios técnicos não podem e não devem ser desprezados, todavia, para solidificar 

o espírito preservacionista a comunidade deverá, além de participar ativamente do 

processo decisório na avaliação dos bens preserváveis, neles estar contido 

elementos de suas lembranças comuns, de sua vivência cotidiana e que lhes soem 

mais alto à memória. Assim, conclui-se, que os métodos restritivos de proteção 

embasados na transferência de carga de responsabilidade sobre o proprietário do 

bem preservado mostram-se, invariavelmente, falhos por entrarem diretamente em 

conflito com o modelo econômico capitalista vigente, cujo planejamento na 

revitalização de áreas afetadas tem que conjugar, além do interesse 

histórico/cultural, o interesse econômico em vários ramos – imobiliário, comercial, 

turístico, etc., transformando o patrimônio em ‘mercadoria’. Conforme reflexão de 

BENÉVOLO (1984: 78): 
‘Nessa perspectiva, o problema de conservação do centro histórico passa a ser 
principalmente um problema social, porque o objetivo a salvaguardar é uma 
qualidade de vida, não uma forma que se admira. Essa qualidade pode ser definida 
de modo científico – pelos métodos de pesquisa social – e já não depende de sutis 
raciocínios sobre o valor histórico e artístico que, pela sua margem de incerteza, 
acaba sempre por se perder quando é confrontado com os raciocínios técnicos.’41 

                                                 
40 LA REGINA, Adriano. Preservação e revitalização do patrimônio cultural na Itália. Trad. Marlene 
Suano. São Paulo, FAU/USP, 1982, p. 62. 
41 BENÉVOLO, Leonardo. A cidade e o arquiteto. Trad. Rui Santana. São Paulo: Martins Fontes, 
1984, p. 74. 
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Patrimônio  Cultural  no  Brasil 

 A proposta nesta peça do trabalho não é a de elencar exaustivamente fatos e 

datas correlatas à evolução da proteção institucional do patrimônio cultural no Brasil, 

mas citar pontos que, acredita-se, são relevantes para esta pesquisa. Portanto, 

apesar de que, para alguns, determinadas passagens sejam importantes, como as 

transformações decorrentes da Proclamação da República e a abolição da mão-de-

obra escrava no campo político, ou da ‘Semana de Arte Moderna’42, no palco das 

artes, para esta fase da pesquisa, optou-se tomar como marco histórico inicial à 

criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 A primeira providência no intuito de se criar uma instituição de proteção ao 

patrimônio histórico e artístico brasileiro foi tomada em 13 de janeiro de 1937, 

momento em que o então presidente da república Getúlio Vargas, promulgou a Lei 

de nº 378, promovendo a reorganização do Ministério da Educação (e Saúde 

Pública), e estatuindo em seu artigo de número 46, o seguinte: 

‘Art. 46. Fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com 
a finalidade de promover, em todo o país, e de modo permanente, o tombamento, a 
conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e 
artístico nacional. (grifos nossos) 

Parágrafo 1º. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá, além de 
outros órgãos que se tornarem necessários ao seu funcionamento, o Conselho 
Consultivo. 

Parágrafo 2º. O Conselho Consultivo se constituirá do diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos diretores dos museus nacionais de 
coisas históricas ou artísticas, e mais dez membros, nomeados pelo Presidente da 
República. 

Parágrafo 3º. O Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e 
outros museus nacionais de coisas históricas e artísticas, que forem criados, 
cooperarão nas atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
pela forma que for estabelecido em regulamento.’ 

 Curiosa, a citação no texto acima datado de 13 de janeiro de 1937, a menção 

ao tombamento43, pois, sua instituição somente se deu, através do decreto Lei nº. 

 
42 Oficialmente, o movimento modernista irrompe, no Brasil, com a Semana de Arte Moderna que, em 
de três festivais realizados no Teatro Municipal de São Paulo, apresenta as novas idéias artísticas. A 
nova poesia através da declamação. A nova música por meio de concertos. A nova arte plástica 
exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura. O adjetivo "novo", marcando todas estas 
manifestações, propunha algo a ser recebido com curiosidade ou interesse. 
43 Tombamento é um instrumento administrativo adotado no Brasil com vistas a proteger 
determinados bens ou sítios considerados relevantes para o patrimônio cultural ou natural. Um bem 
tombado, embora continue sob a posse e propriedade originais, não pode ser destruído ou 
descaracterizado, garantindo-se assim a sua preservação. De acordo com QUEIROZ TELLES, 
Antonio A.  A. Tombamento e seu regime jurídico. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, pp. 20-1, o 
termo ‘Tombamento’ foi historicamente recolhido da tradição portuguesa, eis que já no Século XIV foi 
criado o Arquivo Real Português, instalado no Castelo de São Jorge, em Lisboa, por determinação do 
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25, em 30 de novembro do mesmo ano. Foi Mário de Andrade44, importante vulto 

cultural da época, encarregado de ordenar e formular o anteprojeto de lei com vistas 

a proteger o patrimônio histórico brasileiro. Mario de Andrade buscou não somente 

salvaguardar o patrimônio arquitetônico, mas toda e qualquer manifestação cultural 

existente no território nacional, distinguindo o que denominava de ‘Patrimônio 

Artístico Nacional’ em oito categorias: 
‘1. Arte arqueológica; 
 2. Arte ameríndia; 
 3. Arte popular; 
 4. Arte histórica; 
 5. Arte erudita nacional; 
 6. Arte erudita estrangeira; 
 7. Artes aplicadas nacionais; e 
 8. Artes aplicadas estrangeiras.’ 

 Dada a alcance e arrojo do anteprojeto Mario de Andrade o governo, à época, 

optou por não adotá-lo, remeteu ao Congresso Nacional um projeto extremamente 

conciso e pouco audacioso, o qual previa apenas aspectos essenciais do instituto do 

tombamento, propiciando ao SPHAN apenas um instrumental mínimo para o 

exercício de sua função. Quando tal projeto estava em vias de ser aprovado, 

desencadeou-se o Golpe que originou o ‘Estado Novo’, com a outorga da Carta 

Constitucional de 1937. A ‘Polaca’, como ficou conhecida a Constituição Ditatorial, 

preocupada em despertar o interesse nacional pelo regime instituído, denotou, uma 

fração de seu teor a promover a conservação do Patrimônio Histórico e Artístico: 
‘Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e nacionais, assim como as 
paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e 
dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados 
contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio 
nacional.’ 

                                                                                                                                                         
Rei D. Fernando I. A torre que encerrava os registros públicos da corte portuguesa, então 
denominada Torre de Albarrã, passou a ser conhecida como Torre do Tombo, em razão da função 
que lhe foi destinada. Embora a torre primitiva tenha sido destruída no terremoto de 1755, persistiu a 
denominação, definitivamente vinculada à idéia de conservação de bens e documentos históricos. 
44 Mário de Andrade, grande intelectual brasileiro da primeira metade do século XX exerceu 
liderança incontestável, ao contribuir com outros da sua geração, para formular a idéia de uma 
“civilização brasileira” que rompesse com os cânones eurocêntricos, a dicotomia do erudito e do 
popular, do material e do imaterial, imergindo nas profundezas das várias regiões do Brasil. Mário foi 
também o primeiro gestor de uma política pública de cultura no Brasil, quando em 1935 assumiu a 
Diretoria de Cultura da prefeitura de São Paulo. Lá implantou uma rede de bibliotecas públicas além 
de outras ações pioneiras no Brasil, como a “biblioteca circulante”, as “Casas de Cultura” e as 
“Missões de pesquisa folclórica”. Durante todo esse período, até sua morte nos anos 40, dialogou 
com os principais intelectuais brasileiros que discutiam a valorização do folclore, como Luís da 
Câmara Cascudo, Edison Carneiro, Amadeu Amaral, entre outros, que doravante lideraram a 
“Campanha em Defesa do Folclore Nacional”, que está na origem das várias “Comissões Estaduais 
de Folclore”, uma importante rede nacional que mobilizava comunidades em torno da questão 
cultural. O atual Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, ligado à estrutura do Ministério da 
Cultura através do IPHAN, é uma herança institucional importante desse período. 
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 A partir do Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, pode-se dizer que 

realmente surgiu a proteção cultural urbanística no Brasil. Enquanto diploma legal e 

aparato jurídico-institucional seria correto afirmar que, ainda hoje, o teor deste 

decreto-lei, que é um legado do Estado Novo, pouco se modificou. Cabe frisar que 

na base conceitual da legislação é possível detectar aspectos da política mise-em-

valeur , aonde, a salvaguarda de monumentos era prioritária, não conotando ao seu 

entorno importância alguma. 

 Ao curso de apenas três décadas (1950 a 1970) o Brasil, que tinha 

significativa parcela da população no meio rural torna-se, eminentemente, urbano. 

Essa verdadeira ‘explosão urbana’ subverteu o modelo de cidade até então 

existente. Problemas, comuns a qualquer centro urbano que crescem sem 

planejamento, passam a aterrorizar os administradores municipais. Dentre esses, 

surgem os fenômenos das sub-moradias (favelas, cortiços, etc.), o adensamento 

populacional de áreas centrais degradadas, o crescimento desordenado de áreas 

periféricas desprovidas de infra-estruturas, enfim, desencadeia-se o esgotamento 

urbano em detrimento do crescimento desenfreado a ponto de, ao final da década 

de sessenta, determinados urbanistas previssem a ‘morte das cidades’. 

 Contrastando com esse período de acentuadas mudanças citadinas, a 

legislação protetiva do SPHAN continuou inalterada limitando-se, como antes, à 

mera conservação de monumentos que, para muitos, foram escolhidos com critérios 

duvidosos, conforme denotado na observação de FALCÃO (1984: 28): 
‘O levantamento sobre origem social do monumento tombado indica tratar-
se de: a) monumento vinculado à experiência vitoriosa da etnia branca; b) 
monumento vinculado à experiência vitoriosa da religião católica; c) 
monumento vinculado à experiência vitoriosa do Estado (palácios, fortes, 
fóruns, etc.) e na sociedade (sedes de grandes fazendas, sobrados 
urbanos, etc.) da elite política e econômica do país.’45 
 

 Durante os trinta anos, o ideal democrático e mais abrangente para as 

políticas de preservação do patrimônio proposto por Mário de Andrade ficou 

estagnado. O ideário nacionalista vigente à época adotou outras prioridades, como a 

campanha do petróleo, a construção da capital federal, a caminhada do milagre 

econômico, e ao final, o enfrentamento do propenso ‘perigo comunista’. Ainda que 

possa parecer estranho, a política voltada à preservação do patrimônio mais 
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significativa, e que de certa maneira iam de encontro ao modelo proposto por Mario 

de Andrade, somente veio surgir na década de setenta, criada pelo aparato técnico-

burocrata da ditadura militar instaurada no Brasil a partir de março de 1964. 

 Ainda na década de sessenta, o regime militar (ditadura) sentindo que poderia 

ocorrer um desgaste ideológico, iniciou uma aproximação do Brasil com os 

organismos internacionais dedicados à proteção do patrimônio cultural. O primeiro 

marco dessa aproximação poder-se-ia nomear como a publicação da Carta de 
Veneza (1964), a qual viria consolidar uma noção mais abrangente de ‘bem cultural’, 

agora mais vinculada ao campo histórico, e propondo normas jurídicas de proteção 

mais rígidas e modernas que as vigentes na época. Tais mudanças podem ser 

sentidas nos apontamentos de MILET (1988: 163): 
 
‘O SPHAN procura, em 1965, manter contatos com a UNESCO, com uma 
dupla finalidade: de um lado, se prover de assistência técnica, com o 
objetivo de esboçar os elementos conceituais de uma doutrina de 
salvaguarda e valorização de conjuntos e locais classificados, e, de outro 
lado, buscar a própria legitimação internacional para uma política 
preservacionista dentro de uma economia em vias de definitiva 
internacionacionalização.’46 

 Iniciados os contatos com a UNESCO a partir de 1965, suas missões 

prosseguiram nos anos subseqüentes, as quais, além de realizarem o diagnóstico, 

produzia documentos sobre a situação do patrimônio cultural no Brasil, dentre eles 

um relatório de acentuada importância elaborado por J. B. Perrin, denominado: 

Valorização dos Conjuntos e Locais Classificados no Brasil, Paris, UNESCO, 1972.  

 Em 1967 o Brasil havia se tornado signatário da Carta de Quito, o primeiro 

documento nascido no âmbito interamericano, que além de conter os princípios mais 

relevantes da Carta de Veneza, procurava conciliar o desenvolvimento econômico e 

proteção do patrimônio cultural, propondo a todos os partícipes do evento, que 

fizessem constar de seus planos de desenvolvimento econômico as políticas 

preservacionistas, dando-lhes relevante importância. 

 A partir do início da década de 1970, desencadeia-se no Brasil, talvez reflexo 

do impulso internacional, eventos internos de suma importância: o Compromisso de 
Brasília (1970) e o Compromisso de Salvador (1971), ambos ‘Encontros de 

                                                                                                                                                         
45 FALCÃO, Joaquim de Arruda. Política cultural e democracia: a preservação do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, in: MICELI (Org.), Estado e Cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984, p. 28. 
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Governadores’ que se propunham juntar forças e esforços com o Governo Federal, 

com vistas a complementarem (em seus estados) e fazerem cumprir o aparato 

federal do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

denominação do órgão SPHAN a partir do Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 

1970. 

 O período militar brasileiro foi uma fase de inúmeros avanços na importância 

atribuída à preservação de bens culturais, ainda que todas as ações estivessem 

vinculadas ao discurso ‘desenvolvimentista’ empregado durante o regime. As ações 

eram tantas que se chegou a criar um grupo interministerial, liderado pelo Ministro 

do Interior, cuja função era realizar estudos sobre a situação do patrimônio cultural 

do nordeste brasileiro, para promover o desenvolvimento da região a qualquer 

preço. Tendo em vista a importância do patrimônio cultural dessa região (Salvador, 

Recife, etc.), e face o crescente aumento da indústria do turismo, achou-se 

pertinente priorizar a região nordeste no ‘Programa Integrado de Reconstrução de 

Cidades Históricas’, disponibilizando recursos para implementação e viabilização do 

programa, sendo o principal deles o ‘Fundo de Desenvolvimento de Projetos 

Integrados’. 

 Todas as mudanças, à cada época, tiveram sua importância, contudo, o 

grande marco do engajamento do Brasil na internacionalização da política 

preservacionista foi a aprovação, pelo Congresso Nacional, do texto da Convenção 
Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, (realizada pela 

UNESCO em Paris, de 17 a 21 de novembro de 1972), através do Decreto 

Legislativo nº. 74, de 30 de junho de 1977. 

 Nos últimos anos da década de 70, o regime militar vivia seus últimos 

momentos, a classe média insatisfeita, não mais concorda com o desempenho do 

partido governista nas eleições proporcionais. Nesse contexto extremamente 

controvertido, surge a última alteração sensível quanto à política de preservação do 

patrimônio cultural: assume a frente do IPHAN (na época denominado como 

Secretaria, através do Decreto nº. 84.198, de 13/11/1979), o designer Aloísio 

                                                                                                                                                         
46 MILET, Vera. A teimosia das pedras: um estudo sobre a preservação do Patrimônio Ambiental no 
Brasil. Olinda: Prefeitura de Olinda, 1988, p. 163. 
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Magalhães, que busca retomar parte do projeto desenvolvido por Mário de Andrade, 

que vislumbrava uma entidade política mais democrática e mais abrangente. 

 A política implantada por Aloísio Magalhães buscava resgatar as 

manifestações populares pouco privilegiadas e incluídas no conceito de patrimônio 

cultural até então adotado, por outro lado, tentava inserir os bens culturais (novos e 

antigos) na dinâmica do capitalismo, dando-lhes grande ênfase e difusão. Para tal, 

deu nova vida e função ao CNRC – Centro Nacional de Referência Cultural, criado 

em 1975, por iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio, e apoiado outros 

ministérios e órgãos47. 

Uma das principais medidas implementadas por Aloísio Magalhães foi à 

criação do ‘Fundo Nacional Pró-Memória’, através da Lei nº 6.757, de 17/12/1979, 

cujo estatuto veio ser aprovado pelo Decreto nº 84.396, de 16/1/1980. Esse 

segmento foi incumbido de captar recursos e aplicá-los nos projetos de preservação, 

o que veio limitar a atuação do IPHAN ao mero tombamento de bens culturais, e 

exercer o poder de polícia para a conservação dos mesmos. 

 No período posterior ao Pró-Memória, o único fato importante nem ao menos 

se refere diretamente à política de preservação, mas na criação de instrumentos de 

controle de proteção dos interesses difusos, dentre os quais encontrava-se a 

conservação do patrimônio cultural. A Lei de Interesses Difusos (Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985), criou a ‘ação civil pública’, responsabilizando qualquer pessoa 

física ou jurídica pelos danos causados ao ambiente, ao consumidor e aos bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico [art. 

1º.].(grifos nossos) 

 Foi somente a partir da Carta de 1988 (Constituição Federal), que ocorreu a 

consagração da ação popular enquanto instrumento de proteção do ambiente 

cultural, prevendo que todo e qualquer cidadão pode agir em defesa do patrimônio, 

                                                 
47 Dentre os órgãos que faziam parte do CNRC, pode-se citar a Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Interior, a Caixa 
Econômica Federal, a Fundação Universidade de Brasília, a Fundação Cultural do Distrito Federal e o 
Ministério da Educação e Cultura. Pode causar estranheza o fato de tal empreitada ser capitaneada 
pelo Ministério da Indústria e Comércio e não pelo Ministério da Educação e Cultura, ocorre que os 
projetos desenvolvidos pelo CNRC visavam a preservação cultural, mas previam também o incentivo 
de determinadas técnicas e atividades produtivas ligadas à economia popular, muitas das quais 
estavam em fase de extinção face o grande desenvolvimento industrial pelo qual o Brasil passava já a 
algumas décadas. 
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quando esse estiver ameaçado. Conforme previsto no inciso LXXIII, do artigo 5º, do 

Título dedicado aos Direitos e Garantias Fundamentais: 
 
‘Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência.’ (grifos nossos) 
 

 Contudo, o aporte de maior relevância da Constituição de 1988 foi à inclusão 

de um artigo específico sobre o patrimônio cultural, cujo teor determina:  
 

‘Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, no quais se incluem: 

  I – as formas de expressão; 

 II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

 V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (grifos 
nossos) 

§ 1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. (grifos nossos) 

§ 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 

§ 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais. 

§ 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei. 

§ 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos.’ 

 

Na gestão Fernando Collor de Melo48, que teve inicio em março de 1990, e 

término conturbado (renúncia sob ameaça de impeachment) em outubro de 1992, o 

                                                 
48 Em 1989, Fernando Collor de Melo derrotou Luiz Inácio Lula da Silva em uma acirrada eleição 
presidencial - a primeira eleição direta para presidente desde 1960. Nesta eleição participaram 
também entre outros: Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, Paulo Maluf e Fernando 
Gabeira. A enxurrada de indícios de propinas e desvios de verbas públicas gerou amplas 
manifestações populares nas principais cidades do Brasil. As acusações envolviam o presidente 
Collor diretamente, bem como seu antigo tesoureiro de campanha, PC Farias. Em Outubro, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ulisses_Guimar%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Covas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonel_Brizola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Maluf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gabeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gabeira
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Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria da Cultura, diretamente 

vinculada à Presidência da República, situação que foi revertida dois anos depois, 

em novembro de 1992, em razão da forte pressão da comunidade cultural brasileira, 

que reagiu contra o desmantelamento do Ministério e suas vinculadas. O "efeito 

Collor", ainda que breve, teve um impacto negativo sobre as instituições culturais 

brasileiras. Pode-se descrever que até hoje o Ministério e as instituições a ele 

vinculadas sofrem o trauma dessa fase. O saldo do período foi à aprovação da Lei 

Rouanet49, cuja ênfase foi organizar um sistema nacional de financiamento à cultura, 

através do Programa Nacional de Incentivo à Cultura – PRONAC.  Antes da Lei de 

Incentivo, a Lei Sarney (1986) foi a primeira a estabelecer relações entre o Estado e 

a iniciativa privada usando o mecanismo de renúncia fiscal para investimento em 

cultura. Mas a lei não exigia a aprovação prévia dos projetos culturais, bastando o 

simples cadastramento como entidade cultural junto ao Ministério da Cultura. Com o 

governo Collor, em março de 1990, esta lei foi revogada junto com todas as demais 

Leis de Incentivo fiscal vigentes. 

Em 1995 (governo FHC), houve uma reorganização da estrutura do Ministério 

da Cultura, transformada em lei em 1998. Uma virtude da gestão do Ministro 

Francisco Weffort, foi a de ter recuperado e preservado a existência do Ministério, 

algumas vezes ameaçado pela equipe econômica do Estado à época. Em suma, o 

governo FHC manteve o MinC em segundo plano, ocasionando o investimento da 

quase toda sua capacidade institucional na modalidade de “mecenato” da Lei 

Rouanet, transferindo para o “mercado” grande parte da definição da “política 

cultural”. O mecanismo do Fundo Nacional de Cultura - FNC, embora tenha obtido 

maiores ganhos das fontes da loteria federal, sofreu grandes cortes no período.  

Ao longo dos anos, o mecanismo de incentivo foi alterado várias vezes por 

meio de medidas provisórias e decretos para tornar-se mais prático e viável. Em 

                                                                                                                                                         
Congresso votou pela sua suspensão do cargo. Enquanto o processo de impeachment corria no 
Senado Federal, Collor renunciou em 29 de dezembro de 1992. 
49 A Lei n° 8.313/91 (Lei do Mecenato) permite que os projetos aprovados pela Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura (CNIC) recebam patrocínios e doações de empresas e pessoas, que poderão 
abater, ainda que parcialmente, os benefícios concedidos do Imposto de Renda devido. Podem 
candidatar-se aos benefícios da Lei pessoas físicas, empresas e instituições com ou sem fins 
lucrativos, de natureza cultural, e entidades públicas da Administração indireta, tais como Fundações, 
Autarquias e Institutos, desde que dotados de personalidade jurídica própria e, também, de natureza 
cultural. Os percentuais de desconto, segundo a lei, são os seguintes: no caso das pessoas físicas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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1995, por exemplo, o então ministro da Cultura Francisco Weffort, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, assinou o decreto nº 1.494, que introduziu 

modificações como a admissão da figura do agente cultural, intermediador entre o 

artista e o patrocinador. Em 1997, foi editada medida provisória50 que permitia o 

benefício do desconto em 100% do Imposto de Renda.  

Outro instrumento voltado à preservação do patrimônio histórico brasileiro 

que, assim como a Lei Rouanet, possui grande relevância remonta no ‘Programa 

Monumenta’. O Programa tem como objetivos preservar áreas prioritárias do 

patrimônio histórico, arquitetônico e artístico urbano sob ‘proteção federal’, aumentar 

a conscientização da população brasileira acerca do patrimônio em questão, bem 

como aperfeiçoar a gestão do mesmo, estabelecer critérios para implementação de 

prioridades de conservação e aumentar a utilização econômica, cultural e social das 

áreas de projeto. Constituem objeto do programa 83 municípios brasileiros, 

detentores de 101 Sítios Urbanos Nacionais considerados patrimônio histórico, 

artístico ou arquitetônico. A ordem de prioridade de atendimento desses municípios 

foi estabelecida pelo MinC, segundo critérios de necessidade de recuperação 

contidos na Lista de Prioridades do Programa. De 1995, ano em que tiveram início 

as negociações entre o Ministério da Cultura e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento  para viabilizar o Monumenta, até o final do ano de 2006, o que se 

pode concluir  que no programa a distribuição de recursos e incentivos, é 

direcionado aos bens patrimoniais históricos ‘sob proteção federal’ notoriamente 

reconhecidos pela consultoria da UNESCO, relegando ao MinC (ainda) a posição de 

órgão ‘ratificador’ das decisões previamente estabelecidas pelos organismos 

internacionais (UNESCO / BID). 

À guisa de elucidar alguns pontos sobre a trajetória das políticas de proteção 

já instituídas no Brasil ao longo de sua história, caberiam aqui algumas colocações.  

                                                                                                                                                         
oitenta por cento das doações e sessenta por cento dos patrocínios;  no caso das pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real, quarenta por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios. 
50 A Medida Provisória n° 1.589/97 veio permitir o abatimento do valor integral, até os tetos 
estabelecidos em relação ao imposto devido, para projetos nas áreas de artes cênicas; livros de valor 
artístico, literário ou humanístico; música erudita ou instrumental; circulação de exposições de artes 
plásticas; e doação de acervos para bibliotecas públicas e para museus. Neste caso, no entanto, é 
vedada às pessoas jurídicas com fins lucrativos a dedução do valor da doação ou patrocínio como 
despesa operacional. 
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Durante mais de um século de discussões no âmbito internacional, e mais de 

70 anos no Brasil, o ‘patrimônio cultural’ deixou de ser simplesmente um herdado, 

para ser estudado, pesquisado, discutido e até reivindicado. De acordo com 

FONSECA (1997: 72-9) 
[...] ‘O patrimônio cultural, considerado em toda a sua amplitude e 
complexidade, começa a se impor como um dos principais componentes no 
processo de planejamento e ordenação da dinâmica de crescimento das 
cidades e como um dos itens estratégicos na afirmação de identidade de 
grupos e comunidades, transcendendo a idéia fundadora da nacionalidade 
em um contexto de globalização.’51 
 

O CONDEPHAAT e a  Proteção  do  Patrimônio  Cultural  Paulista52 

A Lei no 10.247, de 22.10.1968 criou o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT, cuja finalidade é 

proteger, valorizar e divulgar o patrimônio cultural no Estado de São Paulo. Estas 

atribuições foram confirmadas, em 1989, pela Constituição do Estado de São Paulo: 

Artigo 261 - O Poder Público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o 

patrimônio cultural paulista, através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. 

Todo cidadão tem o direito de solicitar ao CONDEPHAAT a proteção de bens 

culturais que considere importantes para a memória e para a preservação ambiental. 

Esta proteção se inicia quando da abertura do processo de tombamento pelo 

Colegiado do órgão; completa-se, juridicamente, com a homologação do secretário 

da Cultura e a publicação da Resolução de Tombamento no Diário Oficial do Estado. 

Os bens tombados pelo CONDEPHAAT excedem a 300. Eles formam um 

conjunto de representações da história, e da cultura no Estado de São Paulo entre 

os séculos XVI e XX, composto de bens móveis, edificações, monumentos, bairros, 

núcleos históricos e áreas naturais. 

No Estado de São Paulo como citado, desde 1968, já funcionava o 

Condephaat - Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico 

do Estado de São Paulo - um dos primeiros órgãos de preservação estadual. Contou 

com o apoio técnico e político da diretoria do Iphan em São Paulo que, desde a sua 

 
51 FONSECA, M. C. L. O patrimônio em processo: trajetória da política federal da preservação no 
Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997. 
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criação, passou a orientar o trabalho do Instituto de forma complementar à ação da 

instância estadual de preservação. Um exemplo significativo é o fato de o Iphan não 

ter tombado nenhum centro histórico no Estado de São Paulo53, situação única no 

Brasil, considerando, teoricamente, que essa proteção poderia ser mais eficiente se 

conduzida pelo órgão estadual, mais próximo do município para efetivar parcerias e 

gerir o patrimônio protegido das cidades. 

Hoje, municípios paulistas como Santos, Campinas, dentre outros, já 

instituíram seus conselhos municipais de patrimônio, bem como as respectivas 

legislações de proteção. Contudo, na maior parte das cidades, a questão do 

patrimônio cultural não foi compreendida, aceita e tampouco priorizada. Dentre os 

municípios do Estado de São Paulo, excetuando-se a capital, que conta com um 

Departamento de Patrimônio Histórico e com o Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, Conpresp, 

apenas 72 possuem bens tombados pelo próprio município, somando-se 341 itens 

de tombamento (Fundação Seade e Secretaria de Estado da Cultura, Temático II, 

2001:500). Ausente da maioria das políticas públicas de planejamento físico-

territorial e dos planos de gestão municipal, o patrimônio foi sendo tratado como 

questão de responsabilidade do Estado ou da União, divorciado do planejamento 

das cidades, visto apenas sob o enfoque do desenvolvimento econômico ou 

simplesmente ignorado. A descontinuidade administrativa dos municípios, a 

inexistência de políticas culturais locais, a falta de investimento na formação de 

técnicos na área, a suscetibilidade às pressões de grupos da comunidade, o forte 

jogo de interesses imobiliários, a aceitação generalizada de uma noção de 

progresso e desenvolvimento associada a verticalização e a instauração de 

processos de renovação contínua das cidades sobre elas mesmas são fatores que 

                                                                                                                                                         
52 Dados parcialmente extraídos de SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Novas fronteiras e novos pactos 
para o patrimônio cultural. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
53 O Conjunto do Ipiranga "esperava por tombamento federal desde novembro de 1937", se 
consideramos a data de assinatura do Decreto-Lei nº 25, que regulamenta a proteção do patrimônio 
histórico e artístico de interesse nacional, de 10 de novembro de 1937, e ainda o valor intrínseco do 
Conjunto do Ipiranga. De fato, o pedido de abertura deste processo de tombamento pelo Iphan foi 
encaminhado à presidência do órgão pela sua regional em São Paulo em outubro de 1995, tendo sido 
instruído pela mesma regional e aprovado pela sessão do Conselho Consultivo do Iphan, realizada no 
Rio de Janeiro no dia 27 de agosto de 1996, portanto menos de um ano após a abertura do processo, 
tempo que pode ser considerado extremamente curto, visto a complexidade dos processos de 
tombamento e o tempo bem mais longo normalmente necessário para instruí-los. Entretanto, o 
conjunto já era protegido por tombamento estadual e municipal e as coleções arqueológicas, 
etnográficas e artísticas do Museu Paulista protegidas por tombamento federal desde o ano de 1938. 
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podem esclarecer o fato de as cidades do interior do Estado de São Paulo estarem 

cumprindo o mesmo destino da capital. 

Trilhas da Proteção do Patrimônio  Cultural  em  Santos 

A proteção do patrimônio edificado na cidade de Santos, pelo que se pôde 

avaliar ao longo desta pesquisa, até a oficialização do órgão Condepasa, não era 

considerada uma prioridade para os administradores públicos da cidade. Nem 

mesmo para a sociedade civil, que no caso da santista, mostrou-se extremamente 

organizada em diversos períodos de sua história – assumindo a postura de uma 

cidade republicana antes da proclamação da mesma, mostrando-se favorável à 

abolição da escravatura e mantendo em seus domínios um famoso quilombo 

(Jabaquara), permitindo manifestações de portuários. Em suma, Santos sempre foi 

uma cidade um tanto além de sua época. Contudo, no que tange à proteção de seu 

patrimônio de relevante valor histórico, nem sempre agiu de maneira progressista, 

ao contrário, em muitos casos demonstrou-se retrógrada, com a não punição e/ou 

apuração mais acurada dos fatos, conforme demonstra a manchete a seguir. 

 
Ilustração 1 – Manchete do jornal ‘A Tribuna’, de Santos, datada de 6 de agosto de 1985, quando da 
ocasião do incêndio de origem duvidosa que destruiu o antigo casarão no Largo Marques de Monte 
Alegre em Santos.  
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Abandonado durante décadas, em meio a problemas decorrentes de disputas 

judiciais sobre a posse do imóvel, o prédio duplo do Largo Marquês de Monte 

Alegre54, no bairro do Valongo, era ocupado por dois hotéis de baixo nível, além de 

borracharia, bares e outros pequenos negócios, depois da transferência (em 1939) 

da Prefeitura Municipal de Santos e da Câmara Municipal para o Palácio José 

Bonifácio, na Praça Mauá. Em agosto de 1985, grande incêndio destruiu as 

instalações internas do antigo prédio, restando apenas as paredes, parte das quais 

ainda ruiria posteriormente, já que após o sinistro o local ficou ainda mais 

abandonado, e no início do século XXI ainda não existiam ações concretas e 

efetivas para recuperá-lo. 

O incêndio foi assim descrito (detalhes da reportagem), pelo jornal santista A 

Tribuna, em sua edição de 6 de agosto de 1985: 
 

‘Incêndio destrói o antigo Paço  
Santos perdeu um de seus principais monumentos históricos: quatro 
paredes foi o que restou do imponente prédio do Largo Marquês de Monte 
Alegre, parte do conjunto arquitetônico de estilo colonial, datado de 1867, 
destruído na madrugada de ontem por violento incêndio que durou quase 
seis horas e deu muito trabalho ao Corpo de Bombeiros. O imenso casarão 
de três pavimentos, que abrigou a Câmara e a Prefeitura até o ano de 1939, 
estava hoje completamente abandonado, sendo ocupado apenas em seu 
andar térreo por firmas comerciais - uma borracharia e dois bares - também 
totalmente destruídas. Do conjunto de prédios, que está em processo de 
tombamento pelo Condephaat, restou apenas uma parte, onde estão 
instalados alguns bares e o Hotel Monte Alegre. No momento em que o 
incêndio começou, por volta das 22h40, os hóspedes abandonaram os 
quartos em pânico, só retornando quando a situação foi dada como sob 
controle pelos bombeiros. 

 

Após este grande incidente que foi marcado pela destruição da antiga 

Prefeitura e Câmara, e como a própria reportagem cita, do Teatro Guarany alguns 

anos antes, a municipalidade começa a ser cobrada, através de alguns segmentos 

da sociedade santista55, para que assumisse uma postura mais enérgica face ao 

 
54 Foi o comendador Ferreira Neto, um rico capitalista, quem construiu, em duas etapas, o casarão do 
Largo Marquês de Monte Alegre. A primeira foi concluída em 1867, e a outra, cinco anos depois, 
ambas em estilo neoclássico, que estava em moda na época do imperialismo. O mesmo comendador 
construiu o casarão de frontaria azulejada, situado na Rua do Comércio, desapropriado pela 
Prefeitura. 
55 À época, um dos segmentos mais ativos quanto à preservação do patrimônio santista de relevante 
valor histórico foi o Centro de Estudos Históricos - Cehist - da Faculdade de Filosofia, da Sociedade 
Visconde de São Leopoldo, para preservação do imóvel. Wilma Therezinha Andrade, historiadora do 
Cehist, defendia o aproveitamento do Largo Marquês de Monte Alegre, argumentando que poderia 
ser utilizado como um potencial turístico da Cidade: "De um lado está a Igreja do Valongo, em estilo 
barroco; do outro, o prédio em estilo imperial; de frente para ele, a estação da Estrada de Ferro 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos001.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos001.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos148.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos148.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos010.htm
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descaso com o patrimônio edificado da cidade. Esta, se não foi à última ocorrência 

desastrosa que afetou Santos no seu mobiliário urbano mais antigo, foi a de maior 

repercussão. A partir de então tiveram início as primeiras discussões que 

culminaram com a criação de um órgão que viria regulamentar o tombamento e a 

preservação do patrimônio santista: o CONDEPASA – Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Santos. 

Instituído em 12 de julho de 1989, por meio do Decreto 906, e regulamentado 

com algumas alterações em sua constituição através da Lei 1.594, de 26 de maio de 

1997, o Condepasa é um órgão autônomo e deliberativo que cuida do tombamento 

e da preservação dos bens culturais e naturais situados no município de Santos. A 

entidade é formada por um corpo de conselheiros representantes de instituições 

privadas da sociedade civil e também do Poder Público com afinidade junto à área 

cultural. A atividade não é remunerada e a função é considerada de relevante 

importância ao Município.  

O Conselho delibera sobre as medidas a serem tomadas quanto à proteção 

do patrimônio cultural santista e conta com o respaldo do Órgão Técnico de Apoio 

(OTA), formado por profissionais da área de arquitetura e história, responsável pela 

identificação, supervisão, pesquisa e catalogação dos bens culturais e naturais da 

Cidade. A atuação do Condepasa está limitada ao Município, enquanto outros dois 

órgãos – Condephaat e Iphan - atuam em níveis estadual e federal, 

respectivamente.  

Proteção 

As atividades do Condepasa são definidas em legislação específica e visam 

preservar o patrimônio cultural, que consiste em bens móveis e imóveis, cuja 

importância é de interesse público, da coletividade e da sociedade. Os bens 

preservados são representativos por seu valor histórico, arqueológico, artístico, 

arquitetônico, etnográfico ou ambiental. Os bens imóveis são áreas de valor 

ambiental, tais como edifícios, sítios arqueológicos e monumentos. Já os bens 

móveis podem ser coleções de acervo museológico, objetos de valor artísticos 

(bustos, quadros, peças artesanais representativas, entre outros).  

                                                                                                                                                         
Santos-Jundiaí, um monumento vitoriano. Talvez o local pudesse ser aproveitado para uma feira de 
artesanato", sugeria a historiadora no mesmo jornal em abril de 1974. 
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Como instrumentos de proteção a esses acervos, em Santos, estão 

disponíveis o Tombamento de Bens Móveis e Imóveis, assim como as Áreas de 

Proteção Cultural (APC), definidas a partir dos Corredores de Proteção Cultura 

(CPC).  

Esses instrumentos estão todos regulamentados através de legislações e 

contemplam diversos incentivos fiscais e urbanísticos aos proprietários que 

mantenham seus imóveis em bom estado de conservação. Dentre os incentivos 

estão a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre 

Serviços (ISS) das obras de recuperação de imóveis classificados como de interesse 

histórico ou arquitetônico, assim como Transferência de Potencial Construtivo. Os 

princípios desses incentivos e a regulamentação consta da Lei de Uso e Ocupação 

de Solo e integra também o Programa Alegra Centro.  

 Tombamento 

O tombamento de um imóvel, ao contrário do que muitos pensam, não tira o 

direito de propriedade do bem, pois não se trata de uma desapropriação, portanto, 

o proprietário continua utilizando o imóvel, bastando apenas comunicar ao 

Condepasa qualquer reforma, modificação ou restauração. O proprietário do imóvel 

poderá, inclusive, requerer benefícios fiscais e urbanísticos desde que mantenha o 

bem em boas condições. Na realidade, o tombamento é uma ação do Poder Público 

que tem a finalidade de proteger o bem de interesse coletivo de ser destruído, 

demolido, descaracterizado ou desfigurado.  

A ação de tombamento pode ser requerida por qualquer cidadão ao 

Condepasa. O órgão, então, iniciará um processo minucioso em que serão feitas 

pesquisas histórica e arquitetônica. Posteriormente o conselho irá analisar e decidir 

sobre o tombamento ou não do imóvel, efeito que criará uma área envoltória de 

proteção com até 300 metros de raio em torno do bem tombado.  

Atualmente, encontram-se os seguintes bens em estudo de tombamento: Sitio 

da Neves (Processo 60.976/96-15); Corpo de Bombeiros – Av. Conselheiro Nébias, 

184 - (Processo 36.195/04-97); Clínica São Miguel Arcanjo - Av. Conselheiro Nébias, 

188/190 – (Processo 36.206/04-10); 4º Distrito Policial – Av. Conselheiro Nébias, 

258 – (Processo 36.211/04-41); Residência de Sebastião Ferreira – Av. Conselheiro 

Nébias, 310 – (Processo 36.213/04-77); Gota de Leite de Santos – Av. Conselheiro 
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Nébias, 388 – (Processo 36.239/04-61); Antiga sede da Capitania dos Portos – Av. 

Conselheiro Nébias, 488 – (Processo 51.635/03-82); Residência de Edna Gomes 

Henrique de Souza – Av. Conselheiro Nébias, 586 – (Processo 36.228-04/44); 

Educandário Santista – Av. Conselheiro Nébias, 680 – (Processo 36.230-04/96); 

Colégio Positivus – Av. Conselheiro Nébias, 686 – (Processo 36.232-04/11); 

Residência do Dr. Arthur Domingues Pinto – Av. Conselheiro Nébias, 703 – 

(Processo 36.235-04/18); Colégio Stella Maris – Av. Conselheiro Nébias, 771 – 

(Processo 36.241/04-11); Casa Modernista – Rua Vergueiro Steidel, 57 – (Processo 

85.261/04-16); UniSantos – Rua Euclides da Cunha, 241 – (Processo 111.302/04-

82); Hotel Atlântico – Av. Presidente Wilson, 1 – (Processo 88.310/04-36); Hotel 

Avenida Palace – Av. Presidente Wilson, 9/11 – (Processo 104.157/04-65).  

Os seguintes bens tombados recentemente: Estações Elevatórias do Sistema 

de Esgoto; Residência de José Duarte Castelo Branco (Rua da Constituição, 278); 

Residência de Nelson Zorovich (Av. Conselheiro Nébias, 361).  

 Legislação 

A Lei 753, de 8 de julho de 1991, normatiza a constituição e as atividades 

inerentes ao Condepasa. Os conselheiros do órgão, que tem caráter autônomo e 

deliberativo, terão mandato de dois anos, sendo permitida a recondução ao cargo 

por igual período.  

O Condepasa é formado por um membro titular e outro suplente indicados 

pelos seguintes organismos: Gabinete do Prefeito Municipal; Secretaria de Cultura; 

Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Assuntos Jurídicos; Secretaria de Obras 

e Serviços Públicos; Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado (Condephaat); Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan); Associação Centro Vivo – Sociedade Pró-Revalorização 

do Centro de Santos; Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada 

Santista (Assecob); Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos (Aeas); 

dois representantes de universidades da Baixada Santista que mantenham cursos 

de História e Arquitetura; Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; 

Delegacia do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo.  
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 Turismo 

Além da importância artística, histórica, arquitetônica e cultural dos imóveis 

tombados, os 30 bens tombados pelo Condepasa passaram a integrar também o 

roteiro turístico da Cidade. Alguns imóveis, como a antiga Casa de Câmara e Cadeia 

de Santos, a Casa da Frontaria Azulejada, a Igreja da Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Carmo, o Teatro Coliseu, o Pantheon dos Andradas (que passa por 

reforma) e a Igreja de Santo Antônio do Valongo são alguns dos itens constantes do 

programa turístico da Cidade.  

A importância do tombamento deve ser medida pelo que o imóvel representa 

para a Cidade, para a sociedade e sua história. É importante frisar que o proprietário 

do imóvel não ficará impedido de fazer as reformas necessárias para sua 

manutenção. Muito pelo contrário, a manutenção que preservar as características 

originais ainda poderá propiciar isenções tributárias para o proprietário. 

Dentre os imóveis tombados pelo Condepasa, alguns também receberam o 

mesmo selo dos órgãos estadual e federal, como o Teatro Coliseu, a Fortaleza de 

São Tiago ou de São João (Bertioga), as ruínas do Engenho do Rio Quilombo, o 

sítio remanescente do Outeiro de Santa Catarina e a Bolsa Oficial de Café, entre 

outros. 

Foram abarcados, ainda que de maneira breve, todos os conceitos voltados 

ao patrimônio que inferem diretamente nesta pesquisa, particularmente sobre aquele 

que a inspirou – o patrimônio ambiental urbano. A abordagem sobre a evolução do 

conceito de patrimônio, e o tratamento dado a ele nas diversas instituições, espera-

se, tenha dirimido possíveis dúvidas quanto à temática. Acredita-se que as questões 

e os dados que permearam este capítulo deram embasamento ao leitor para o tema 

posterior – a gênese da urbanização santista, a evolução, o auge, e a decadência da 

região central de Santos. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

90

           – BUSCANDO    A    G¯NESE   DA    URBE    E    DO     CORE     SANTISTA 
 
 Antes de encetar a exploração do tema proposto, faz-se necessário uma 

observação a despeito do período de Santos a ser enfatizado: aquele posterior ao 

surto desenvolvimentista causado pelo café enquanto maior produto de exportação 

brasileiro, e o que gerou inúmeras mudanças no porto e na cidade como um todo, 

inclusive proporcionando a instalação de infra-estruturas das mais diversas. As fases 

anteriores,  ainda que possuam teor e importância histórica de suma importância 

para outros eventos, se abordadas, terão a finalidade  de situar o evento ao fato de 

maior relevância para este estudo. A exemplo, poderia ser citada a estreita ligação 

entre o crescimento e a evolução citadina e a portuária, contudo, a proposta deste 

estudo enfoca o porto na sua fração mais antiga (Valongo), aquela que hoje passa 

por processo de reabilitação arquitetônica e requalificação no seu uso. Não 

cabendo, portanto, maiores pormenores do atual Porto Santista, que somente pela 

sua trajetória e importância histórica, já conta com inúmeros trabalhos consagrados 

a ele. 

Os primórdios da povoação 
As primeiras notícias que se têm da Ilha de São Vicente datam de 1502, com 

a expedição de Américo Vespúcio para o reconhecimento da costa brasileira. Ao 

passar pela ilha dantes conhecida pelos indígenas sob o nome de Goiaó (ou 

Guaiaó), a expedição decidiu dar-lhe o nome do santo do dia, São Vicente. 

A coroa portuguesa interessou-se pouco pela região nos trinta anos que se 

seguiram à expedição. Durante este tempo, vários corsários e piratas acudiam à 

região em busca do pau-brasil, madeira nobre que era objeto de cobiça na época, 

largamente explorada pelos portugueses na Mata Atlântica abundante da região. 

No entanto, em 1531, devido à decadência dos negócios da coroa portuguesa 

na Índia, o Brasil volta ao centro das atenções. Uma esquadra de demarcação e 

posse de territórios é enviada pelo monarca D. João III à Ilha de São Vicente. O 

chefe da esquadra, o navegador Martim Afonso de Sousa, encontra na entrada do 

atual Estuário de Santos um pequeno povoado e um atracadouro, conhecido como 

Porto de São Vicente. Um dos degredados trazidos pela expedição de Américo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_S%C3%A3o_Vicente
http://pt.wikipedia.org/wiki/1502
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guaia%C3%B3&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia_echinata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Jo%C3%A3o_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Afonso_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estu%C3%A1rio_de_Santos&action=edit
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Vespúcio, Cosme Fernandes, fundara aí essa colônia, e prosperava graças ao 

comércio com os indígenas. A vila de São Vicente também refletia a prosperidade 

das atividades econômicas de Fernandes. 

Martim Afonso, no entanto, expulsa Cosme Fernandes das terras e ocupa o 

porto de São Vicente. Também distribui sesmarias na parte norte da ilha, conhecida 

como Enguaguaçu, onde se encontravam terras adequadas ao plantio. Aí se 

estabelecem colonizadores portugueses, tais como Luís de Góis (e sua esposa 

Catarina de Andrade), Domingos Pires, Pascoal Fernandes, Francisco Pinto, Rui 

Pinto e os irmãos José e Francisco Adorno, que construíram um engenho perto do 

atual Morro de São Bento. A vida do novo povoado, entre 1530 e 1543, passou a 

girar em torno do engenho e do plantio. Com a invasão e saqueio da vila de São 

Vicente por Cosme Fernandes, que se vingou por haver sido expulso em 1531 por 

Martim Afonso de Sousa, e com o maremoto posterior que danificou seriamente 

essa vila, a população do povoado do Enguaguaçu só fez crescer. 

Em 1543, com o término da construção de uma capela num outeiro em 

homenagem a Santa Catarina  por Luís de Góis, Brás Cubas conseguiu a 

transferência do Porto (o sítio do Enguaguaçu era mais seguro e o apoio do povoado 

era necessário para as embarcações que aportavam e para o fornecimento das 

mercadorias a exportar). O fidalgo português também levou a cabo a instalação de 

um hospital, nos moldes da Santa Casa de Lisboa, acelerando o desenvolvimento do 

local. O hospital foi denominado Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, e 

é o primeiro hospital das Américas. O novo povoado de Enguaguaçu passou então a 

ser conhecido como o povoado de Todos os Santos. 

Dessa forma, o povoado cresce em importância: é elevado à condição de vila 

por Brás Cubas em 1546 (data controversa, o ano de 1543 também é defendido por 

certos historiadores), vivendo os seus primeiros anos de ocupação por imigrantes 

portugueses e espanhóis. A capela de Santa Catarina se tornou a Igreja Matriz da 

vila. Ainda hoje se comenta o fato de Santos ser uma das poucas cidades que 

conhece exatamente o seu local de nascimento: o Outeiro de Santa Catarina56, que 

ainda existe hoje. 

                                                 
56 O Outeiro de Santa Catarina localiza-se na cidade de Santos, o local é conhecido por que nele se 
erguem os vestígios da primitiva capela de Santa Catarina de Alexandria, erguida por iniciativa de 
Luiz de Góes e sua esposa, Catarina de Aguillar, e que constituiu o núcleo inicial da vila de Santos no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Vicente_%28S%C3%A3o_Paulo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmarias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Afonso_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Todos_os_Santos&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina_de_Alexandria
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Luiz_de_G%C3%B3es&action=edit
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O Desenvolvimento Colonial 

A segunda metade do século XVI foi significativa para Santos: criaram-se a 

Alfândega em 1550 — o mesmo ano da chegada dos padres jesuítas para a 

catequização dos índios tupis que ali moravam em núcleo, o arsenal de defesa em 

1552, e instalou-se a ordem dos carmelitas em 1589. Mas também foi uma época 

em que Santos sofreu com a invasão e com os saques dos corsários, por ser um 

porto relativamente próspero. 

O saque do pirata Thomas Cavendish57 em Santos deu origem à lenda do 

milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos. Conta à lenda que 

a população santista se refugiou num dos morros da cidade para escapar aos 

piratas. Neste morro havia uma capela onde um fidalgo espanhol trouxera uma 

imagem de Nossa Senhora de Montserrat (daí o nome dado ao morro, Monte 

Serrat). A população orava na capela de Montserrat quando os piratas começaram a 

subir para atacá-los e um deslizamento de terra, atribuído à Santa, os fez fugir. 

Desde então Nossa Senhora do Monte Serrat é celebrada como padroeira da 

cidade, e seu dia é comemorado na semana de 8 de setembro. Cavendish também 

destruiu o Outeiro de Santa Catarina e o Engenho dos Erasmos58. 

 
século XVI. Quando o corsário inglês Thomas Cavendish saqueou a vila em 1591, a capela foi 
destruída e a imagem da sua santa lançada ao mar. Em meados do século XVII, a imagem foi 
resgatada das águas por escravos e, em 1603, iniciou-se a reconstrução da estrutura, agora no topo 
do outeiro. Esta segunda capela foi demolida e, de 1880 a 1884, foi novamente construída, em forma 
acastelada. Tombada em 1985 e reformada pela Prefeitura Municipal de Santos em 1992, abriga 
atualmente um museu. 
57 Thomas Cavendish (1555 em Trimley St. Martin, perto de Ipswich, Suffolk, Inglaterra - Fevereiro 
de 1592 na Ilha Ascensão) foi um corsário inglês. Atacou as costas de São Paulo durante o domínio 
espanhol no Brasil. Saqueou e destruiu as vilas de Santos e São Vicente em 1591, destruindo a 
tentativa da indústria canavieira paulista (as ruínas do Engenho dos Erasmos e do Outeiro de Santa 
Catarina datam desta época). Cavendish participou da expedição de fundação da Virgínia em 1585, 
comandando um navio na frota de Sir Richard Grenville. Em 1586 comandando uma frota de três 
navios, foi o terceiro homem a dar a volta no mundo, retornando em 1588 a Inglaterra. Morreu em 
1592 na ilha Ascensão, no oceano Atlântico, após uma tempestade que dispersou seus cinco navios. 
58 O Engenho São Jorge dos Eramos é um dos mais notáveis monumentos do passado econômico 
do Brasil no seu primeiro ciclo, que foi o da cana-de-açúcar, com a instalação da vila na colônia, 
sendo o único presente no estado de São Paulo, na cidade de Santos. O monumento foi tombado 
pelo Patrimônio Histórico em todas as instâncias (IPHAN, CONDEPHAAT e CONDEPASA). Segundo 
historiadores, sua fundação veio juntamente com a formação do povoamento local por volta de 1534. 
O donatário da Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Sousa, funda então o então chamado 
Engenho do Senhor Governador, ou Armadores do Trato, com o seu irmão Pedro Lopes e outros, 
como Johan Van Hielst, representante em Lisboa da casa comercial da família Schetz, da Antuérpia. 
Em meados de 1590, depois da ida de Martim Afonso para a Índia, passa a ser denominado Engenho 
São Jorge dos Erasmos devido ao seu comprador, chamado Erasmos Schetz de Antuérpia e seus 
filhos, e denominado também em virtude da Capela São Jorge que existia no local. Segundo os 
pesquisadores da USP, foram encontradas formas de pão de açúcar sob camada de cinzas, 
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No século XVII, seguindo uma tendência de toda a Capitania de São Vicente, 

a vila de Santos entra em um longo e lento processo de estagnação e posterior 

decadência. Muitos habitantes da vila, na tentativa de buscar uma atividade 

econômica, se juntavam aos habitantes da vila de São Paulo de Piratininga e 

partiam nas expedições conhecidas como bandeiras. 

A fins do século XVIII, a vila retoma o desenvolvimento e sua população 

começa a crescer. A construção da Calçada do Lorena - estrada de ligação de 

Santos com São Paulo, o desenvolvimento na infra-estrutura (iluminação pública, 

melhoramentos no porto) e a posterior abertura dos portos brasileiros com a vinda 

da família real portuguesa reativaram o dinamismo econômico da vila. 

Cabe destacar que vários episódios relacionados à independência do Brasil 

ocorreram em Santos, tais como a rebelião militar dos Quartéis de Santos liderada 

de Chaguinhas contra a tentativa das Cortes Constitucionais de Lisboa de fazer 

retroceder o Brasil à condição de colônia, e a passagem de D. Pedro I por Santos 

justo antes do célebre Grito da Independência. Aliás, note-se que o imperador nunca 

escondeu sua simpatia pela região, chegando a conferir à sua amante o título de 

Marquesa de Santos. 

A elevação à categoria de cidade 
Santos foi elevada à categoria de cidade em 26 de janeiro de 1839 quando a 

Assembléia Provincial (que hoje equivale a Assembléia Legislativa Estadual) 

resolveu aprovar uma Lei que elevou a Vila de Santos à condição de Cidade, 

assinada por Venâncio José Lisboa, presidente da Assembléia. Logo, comemora-se 

a cada dia 26 de janeiro o aniversário da cidade - não apenas o de sua elevação à 

categoria de Cidade, mas também o da sua fundação por Brás Cubas. 

Abaixo segue transcrita a lei de elevação. Era curiosa a metodologia da 

escrita na forma de fazer e sancionar as leis na época: existia um cabeçalho 

realmente grande, alem do fato de a Lei ser específica (e não como ocorre 

atualmente, com nuances): 

 

 
provavelmente advindas do incêndio de 1615 provocado pelo pirata holandês Joris Van Spilbergen 
devido à negação de provimento de que necessitava. 
Em 1958, o terreno foi doado à USP por Octávio Ribeiro de Araújo, da firma que urbanizou a Vila São 
Jorge, afim de conservação por mérito. Suas instalações foram restauradas e reabertas em 2005. 
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"O Dr. Venâncio José Lisboa, presidente da Província de São Paulo (esse 
cargo equivale ao atual Governador), faço saber a todos os seu habitantes 
que a Assembléia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei, a lei 
seguinte: 

Artigo único – Fica elevada à categoria de Cidade de Santos, a Villa do 
mesmo nome, pátria do conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, 
revogadas para isso as disposições em contrário (Nota: Já existia o hábito 
de escrever "Revoga-se ...", pois é mais fácil do que pesquisar o intrincado 
arquivo legislativo adotado até essa época). Mando, portanto a todas as 
autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. O 
Secretário desta Província a faça imprimir, publicar e correr. Dada no 
Palácio do Governo de São Paulo, aos 26 dias do mês de janeiro de 1.839. 
(a) Venâncio José Lisboa". 
 

Mola propulsora do progresso santista: o café 

A economia do café no Brasil representou um impulso sem precedentes de 

crescimento para Santos. A inauguração da ferrovia São Paulo Railway ligando 

Santos às lavouras cafeeiras de Jundiaí em 1867 foi uma fonte de progresso 

inestimável, principalmente para o porto. A cidade aumentou sua população 

sobremaneira, ocupando toda a área entre o porto e o Monte Serrat, e as áreas 

conhecidas como Paquetá e Macuco. A cidade também fervilhava de idéias: foi um 

dos centros do movimento abolicionista, com a figura de Quintino de Lacerda e seu 

famoso quilombo no bairro do Jabaquara, e o Teatro Guarany foi inaugurado em 

1888. 
‘A Santos Colonial, até fins do século XVIII, pouco ou quase nada evoluíra 
do que fora nos meados do quinhentismo. [...] Era um sítio acanhado, que 
além de não ter sido ocupado até o sopé dos morros, sofria as 
conseqüências de ser quase todo em planície encharcada, que se inundava 
com facilidade do lado oriental, ao que seria mais tarde o bairro do Paquetá. 
[...] Embora elevada à categoria de cidade no Período Regencial Santos 
não tivera ainda os requisitos necessários para exercer suas funções 
históricas, de porto e de comércio, como verdadeiro centro urbano. Aqueles 
requisitos somente propiciaram aparecer na segunda metade do século, 
quando o café, sobrepujando o açúcar como principal riqueza de exportação 
do mais importante porto paulista, vieram dar-lhe as forças necessárias.’59 
 

 O ‘café’, sem dúvida, foi o combustível que moveu a evolução santista a partir 

de 1874, contudo, até a essa data, há que se observar alguns acontecimentos que 

levaram Santos à sua ascensão enquanto porto e cidade. 

 Ainda em 1825, após a Proclamação da Independência, o porto do Rio de 

Janeiro ainda é o maior pólo de exportação e importação de produtos. No porto de 
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Santos, o açúcar, até esta data, é ainda o maior produto de exportação, 

representando 48,36%, enquanto o café conotava apenas 19,47%, os demais 

33,17% das exportações consistiam em gêneros alimentícios, dentre eles a banha, o 

toucinho e o mate. Quanto às importações, a título de localizar costumes de época, o 

maior produto de importação, ou de mercadorias compradas, foram os escravos, 

seguidos de fazenda e sal. Pelas exportações, pode-se perceber um certo 

desenvolvimento na agricultura planaltina pelo contingente de escravos importados, 

enquanto o sal significaria o desenvolvimento da pecuária, que fornecia não só 

alimento para a população local, mas também para exportação.60 

 Até o ano de 1846 era o açúcar o produto de maior exportação, contudo, num 

curto período de vinte anos (1825-1845), o café sobrepuja seu concorrente (o 

açúcar) nas exportações brasileiras. Tal mudança explica-se pelo fato dos produtos 

importados passarem a refletir na economia do interior e da marinha. Aquela que 

fora capaz de abastecer o planalto no início da colonização, agora se mostra 

incapaz de suprir sua própria população, agora já em número muito maior, vendo-se 

obrigada a recorrer a portos como o Rio de Janeiro e até Buenos Aires para o 

abastecimento de gêneros alimentícios e vestuário. Tal problema deve-se também 

ao fato que os agricultores que outrora se dedicavam à policultura, satisfazendo 

assim o seu consumo e de seu entorno, agora destinavam sua terra ao plantio de 

apenas uma cultura de exportação: café, cana ou fumo.   Conforme CARVALHO 

(1944: 153-4):  
 
‘’[...] outras mudanças ocorreram nessa década de 1840-1850. Em 1843, 
sete anos após a chegada do primeiro vapor a Santos, inaugurando uma 
linha regular entre este e o porto do Rio de Janeiro, realizou-se uma 
convenção entre os governos do Brasil e da França para o estabelecimento 
de viagens mensais entre o porto de São Nazário e o porto do Rio de 
Janeiro. Um ano após, a firma Theodor Wille & Cia., estabelecida em 
Santos, iniciava a exportação direta de café para a Europa, fato que 
demonstrava a importância que o produto adquiria então.[...]’ 
 

 Ainda que o porto de Santos fosse considerado, à época, um porto de 

cabotagem, pois era freqüentado por embarcações costeiras em maior número, 

                                                                                                                                                         
59 MARTINS, Ana Maria Sala Minucci. O porto de Santos na legislação e propostas de planejamento 
urbano, no período de 1945 a 1995. São Paulo: FAU/USP – Dissertação de Mestrado, 2000, p. 41. 
60CARVALHO, M. C. Vicente de. Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista. São Paulo: Depto. 
Geografia/USP, Tese de Doutorado, 1944, p. 152 (Dados extraídos em unidades monetárias de 
época, e transformados em percentuais). 
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depois de 1855, com a derrocada definitiva do açúcar passou a ser, por excelência, 

pólo  exportador de café, liberando-se da tutela do porto do Rio de Janeiro, uma vez 

que fazia a exportação direta de Santos para os portos do exterior. 

 Santos vislumbrava uma nova fase, seu porto, escoadouro natural da 

produção cafeeira planaltina paulista, agora necessitava de um novo impulso para a 

agilização no transporte dos produtos até o porto. Sem dúvida foi à ferrovia a mola 

propulsora que fez com que o porto de Santos se emancipasse definitivamente do 

Rio de Janeiro. O café tomando vulto nas exportações, fez com que convergissem 

para Santos, inclusive, algumas pequenas correntes de tráfego que se dispersavam 

em vários portos, como Ubatuba, Iguape e São Sebastião, todos davam escoamento 

à produção das regiões circunvizinhas, eram apenas portas de influência local. O 

surgimento do binômio São Paulo – Santos ocasionou uma crise nos portos 

litorâneos, auferindo a Santos, praticamente, o monopólio de todo o tráfego com o 

planalto.  
 
‘Com a definição de Santos como porta de saída de uma produção cafeeira 
em expansão e porta maciça de imigração, a cidade experimentou um 
acelerado processo de urbanização, que levou a triplicar sua população no 
último quartel do século XIX e após a construção da ligação ferroviária com 
o planalto e do porto modernizado, a triplica-la novamente, na virada do 
século, dobrando-a de novo até a primeira guerra mundial. A partir de 1850, 
periodicamente, epidemias visitaram Santos (febre amarela, peste oriental, 
peste bubônica,, febre tifóide). Santos tornou-se um foco irradiador de 
doenças para o interior, colocando em risco a entrada de imigrantes e o 
funcionamento do porto’61.(GITAHY: 1992, p.18) 
 

 Muito embora Santos, à época, com a detenção do título de maior porto 

exportador de café do Brasil, pudesse ser considerado afortunado por isso, contava 

com um grande inimigo: a expansão desordenada e a falta de infra-estruturas para 

atender o grande aumento populacional gerado pela sua mais rentável atividade: o 

café. 

 No Brasil, as cidades coloniais que possuíam características e funções 

administrativas e comerciais, a partir da segunda metade do século XIX, passaram a 

desenvolver e ampliar as atividades terciárias, voltadas à prestação de serviço e 

comércio, para atender as exigências da reestruturação produtiva do capitalismo 

internacional.  Santos já vinha, há muito, denotando tais características, todavia, 
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seus anseios de cidade emancipada, capaz de ela mesma  cuidar de seus 

problemas (e não eram poucos), eram ceifados pelo governo central de São Paulo. 

Ainda que a receita auferida por Santos fosse elevada, a reversão de impostos em 

forma de benfeitorias para a cidade era escassa, quando muito emergenciais. As 

instituições governamentais santistas não possuíam o peso para inferir nas decisões 

tomadas na esfera governamental de São Paulo, a quem estava vinculada. 

 A cidade Santos, desde de meados do século XIX, vinha sendo assolada por 

epidemias que cada vez tornavam-se freqüentes62. A febre amarela, a malária, a 

peste oriental, a peste bubônica e a febre tifóide foram às doenças mais 

representativas que afetaram a população local, a qual havia sido triplicada no último 

quartel do século. Essa explosão populacional estava correlacionada a fatos que 

ligavam diretamente ao café: mão de obra para atender a modernização e ampliação 

do porto e dos volumes a serem exportados (o transporte era totalmente manual) e a 

entrada maciça de imigrantes, alguns ficavam alojados na cidade até serem 

deslocados às fazendas de café no planalto, outros, arrumavam colocação no 

próprio porto ou em armazéns próximo a ele. 
 
‘A construção do porto e o saneamento da cidade foram obras interligadas, 
e fizeram parte de um processo através do qual, nestes anos, reorganizou-
se o trabalho e a própria face da cidade. Na divisão das esferas de 
competência coube às Docas a dragagem do lodo negro que cercava à 
cidade, o aterro de um largo trecho, inclusive algumas ruelas à beira-mar, e 
canalização dos riachos existentes na área do porto. Enquanto isso a 
Comissão Sanitária, instalada em 1883, subordinada ao Governo Estadual, 
era responsável pelo controle de epidemias, desinfecção, controle de 
cortiços, lavanderias públicas, cocheiras e armazéns, passíveis de focos da 
peste, vacinações, enfim, pelo estado sanitário da cidade. (GITAHY: 1992, 
p. 29) 
 

 A Comissão de Saneamento, instituída pelo governo estadual, encabeçada 

pelo Engenheiro Saturnino de Brito, teve como incumbência disciplinar o 

esgotamento sanitário da cidade, no que foi utilizado o sistema de canais, bem como 

outras obras de natureza sanitária, tais como galerias de águas pluviais, 

ajardinamento das laterais dos canais, e mesmo a construção do Edifício da 

                                                                                                                                                         
61 GITAHY, Maria Lúcia Caira. Ventos do Mar: trabalhadores do porto, movimento operário e cultura 
urbana. São Paulo: Editora da UNESP, 1992, p. 18. 
62 O aumento populacional também acarretou problemas: uma grande epidemia de febre amarela em 
1889 dizimou setecentas pessoas. Santos sofria constantemente com as doenças e com os 
alagamentos. A falta de saneamento básico era um problema, as doenças e os cortiços também. O 
Porto de Santos era temido, considerado o "porto da morte". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
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Imigração e do Hospital de Isolamento. Dentre os principais feitos de Saturnino, além 

de todo aparato voltado a questão sanitária, poder-se-ia citar o ‘traçado’ de seu 

plano de expansão, o qual deu origem a uma nova cidade, de desenho 

extremamente avançado para a época, assemelhando a paisagem urbana de 

Santos a outras encontradas somente na Europa.  

 O plano urbanístico de Saturnino de Brito para Santos63 (ver planta a seguir), 

renomado engenheiro e urbanista previa, em seu levantamento, quais as áreas 

edificadas eram suscetíveis de expansão, isso com vistas a projetar racionalmente 

todo o sistema de saneamento da cidade, o qual incluía um novo projeto da rede de 

esgotamento sanitário, galerias de águas pluviais e canais de drenagem de águas 

superficiais. Conforme PRODESAN (1967,  p. 33) 
 
‘A execução do plano urbanístico de Saturnino de Brito implicava na 
declaração de utilidade pública, pela Prefeitura Municipal, dos terrenos 
necessários às praças e ruas, bem como a desapropriação dos eixos das 
futuras ruas, com recuo de cada lado do eixo, para todas as edificações 
marginais. Por tais motivos, quando apresentado à prefeitura em 1910, 
provocou forte polêmica na Câmara Municipal e na imprensa local. 
Resistindo à aprovação da planta de Santos, a Câmara Municipal retardou 
durante anos sua aplicação. Apenas aprovava trechos parciais do plano 
urbanístico ou introduzia modificações em certas disposições do mesmo.’ 
 

 O governo paulista, a fim de apropriar à região da baixada santista sua função 

de destaque – grande pólo exportador de café (principal produto de exportação à 

época), além de implementar medidas sanitárias no núcleo urbano santista, 

estabeleceu dois importantes monopólios: o portuário e o ferroviário. Ao regime 

republicano recém instalado, era a maneira de assegurar ao Brasil o papel de 

parceiro aceitável e confiável na relação das nações consideradas civilizadas. 

                                                 
63 O projeto de Saturnino de Brito previa um extenso Jardim Balneário que ocuparia uma área do 
Gonzaga entre a Av. Ana Costa, Rua Galeão Carvalhal, Av. Washington Luís e Av. Vicente de 
Carvalho. A Avenida Marechal Deodoro ligaria a Praça Independência ao Morro da Nova Cintra, 
atravessando perpendicularmente os bairros do Campo Grande e Marapé (já estava previsto no 
prolongamento desta via a construção de um túnel rumo à Zona Noroeste da cidade). As avenidas 
Francisco Glicério e Afonso Pena seriam marcadas por duas largas pistas e um magnífico jardim 
central. Haveria também um grande jardim na confluência da Rua Mato Grosso e Av. Washington 
Luís, o que daria enorme charme à Vila Rica, bairro de classe alta previsto no projeto. O projeto 
previa também a construção de um grande centro poliesportivo no antigo hipódromo do Jockey Club 
de Santos, que ocuparia a área entre as ruas Epitácio Pessoa e Alexandre Martins e entre as 
avenidas Joaquim Montenegro e Pedro Lessa. O centro poliesportivo abrigaria um enorme estádio, 
ginásios, quadras poliesportivas e piscinas. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

99

L E G E N D A 

1: Praça Washington (hoje 
Orquidário); 

2: Grande Rotatória Marechal 
Deodoro (atual Pinheiro Machado x 
Carvalho de Mendonça); 

3: Grande Rotatória Bernardino de 
Campos (atual Francisco Glicério x 
Av. Bernadinho de Campos); 

4: Jardins centrais da Av. Francisco 
Glicério; 

5: Grande Jardim Balneário; 

6: Jardins da orla da praia; 

7: Praça Central (atual Av. 
Washington Luís x R. Mato Grosso);

8: Grande Praça Palmares (Siqueira 
Campos x Afonso Pena). 

 

 
Planta 1 - Parcial do Projeto de Urbanização de Saturnino de Brito a partir dos canais de drenagem - 
das grandes áreas verdes projetadas, foram implantadas apenas os jardins da Orla e o Orquidário. 
(Fonte: PMS, 2003, s/ escala) 

 

 Os desdobramentos da história marítima de Santos64 (e região), podem ser 

divididos em quatro grandes períodos: primeiro período, o colonial (de 1502 a 1822); 

o segundo, o imperial (de 1822 a 1892), o terceiro, o moderno (de 1892 a 1982), e o 

quarto e último período, o contemporâneo (de 1982 até a presente data). Neste 

estudo, dar-se-á maior ênfase aos segundo, terceiro e quarto períodos, isso porque 

o primeiro que o antecede não denota grandes mudanças no quadro estrutural 

portuário, acredita-se justamente pelo fato de enfocar o período colonial, aonde 

qualquer decisão dependia, direta ou indiretamente, da coroa portuguesa. 

 No período colonial, o porto santista possuía tráfego veleiro de pouca 

intensidade, intercâmbio transoceânico muito reduzido e feito quase exclusivamente 

com a Lisboa Real de então, ciclos econômicos localizados e de relevância inferior, 

documentação histórica praticamente inexistente nos arquivos locais e dispersa em 

arquivos portugueses. 

                                                 
64 Parcialmente baseado em informações contidas  em: GIRAUD, Laire José. Santos e a Companhia 
Docas. Santos: Guarani, 2000, 68p. (Obra de autoria desconhecida, editada primariamente em 1904) 
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 No período Imperial, em sua primeira fase - de 1822 a 1852, o porto santista 

consegue relativo desenvolvimento devido à independência brasileira de Portugal e 

à abertura dos portos, decretada ao final do primeiro período, por vontade do 

príncipe regente D. João VI. 

 Com a expansão, embora modesta, do cultivo cafeeiro em terras do planalto, 

acentua-se a tendência do crescimento portuário, que pode ser comprovado no 

primeiro grande embarque de café para a Europa (excluindo-se Portugal) em 1845. 

 Na segunda fase do período Imperial, de 1852 a 1892, o marco da expansão 

e do progresso portuário foi à vinda dos primeiros navios a vapor da Europa. 

Coincidência ou não, no mesmo período, o Barão, e mais tarde Conde de Mauá – 

Irineu Evangelista de Souza, imprimia grandes esforços para mudar o rumo o 

destino da região com a construção de uma moderna ferrovia entre Santos e o 

Planalto. Tal empreendimento surtiu efeito, tendo sido a ferrovia construída com 

tecnologia inglesa e capitais mistos anglo-brasileiro, a qual passou a denominar 

oficialmente  São Paulo Railway Company (SPR), mais tarde apelidada de 

‘inglesinha’. 

 Os serviços da ferrovia, em 1867, coincidiram com o período de altos índices 

de imigração para a então província de São Paulo, mais precisamente para permitir 

a expansão cafeeira e o desenvolvimento de novas culturas nas vastas e férteis 

terras do planalto paulista. O aumento da produção a ser exportada, aliada a 

modernização no transporte (ferrovia) dos produtos do planalto para o porto 

sobrecarregaram as instalações portuárias,  que se tornaram rudimentares em face 

de toda essa onda evolutiva. Cientes da necessidade urgente de modernizar e 

ampliar o Porto de Santos os governos, Imperial e Provincial, estabeleceram a 

primeira concessão para a construção de um porto moderno em 1870. A empresa 

vencedora da concorrência não logrou êxito, somente em 1886 que um grupo de 

sócios, liderados por Eduardo Guinle e Cândido Gafrée, criaram juridicamente a 

Companhia Docas de Santos (CDS), empresa que foi de suma importância na 

urbanização e no crescimento de Santos. Em GITHAY (1992, p. 30), pode-se aferir 

como era imperiosa e emergencial a expansão portuária à época: 
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‘Apesar da situação crítica, e até mesmo de calamidade, devidos às 
epidemias em geral acentuadas pelo crescimento urbano da cidade, 
alagadiça e insalubre, o movimento do porto continuou crescendo: das 
36.250 sacas exportadas , em 1860, passou-se a 2 milhões em 1895, 1 
13.130.933 sacas, em 1909. A exportação neste ano chegou a 53,5% do 
movimento total do Porto e o café sozinho foi responsável por 98,5% da 
mesma. Na década de 1890 já eram numerosas as casas exportadoras e 
consignatárias que trabalhavam com o comércio do café.’ 
 

 O período Moderno, de 1892 a 1982, ficou caracterizado pela existência e 

pela expansão da CDS . A partir do inicio deste período iniciaram-se as obras de (re) 

construção do Porto, ficando a empresa autorizada a prolongar em cerca de 884 

metros do cais da Alfândega até o Paquetá, e elevando de 30 para 90 anos o prazo 

de concessão (Decreto nº 966 de 1890). Inaugurado em 1892, o porto não parou de 

se expandir, atravessando todos os ciclos de crescimento econômico do país, 

aparecimento e desaparecimento de tipos de carga, até chegar ao período atual de 

amplo uso dos contêineres. Açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, 

sucos cítricos, soja, veículos, granéis líquidos diversos, em milhões de quilos, têm 

feito o cotidiano do porto, que já movimentou mais de l (um) bilhão de toneladas de 

cargas diversas, desde 1892, até hoje.  

Em 1980, com o término do período legal de concessão da exploração do 

porto pela Companhia Docas de Santos, o Governo Federal criou a Companhia 

Docas do Estado de S. Paulo-Codesp, empresa de economia mista, de capital 

majoritário da União. Atualmente, o Porto de Santos, movimenta, por ano, mais de 

60 milhões de toneladas de cargas diversas, número inimaginável em 1892, quando 

operou 125 mil toneladas. Com 12 km de cais, entre as duas margens do estuário de 

Santos, o porto entrou em nova fase de exploração, conseqüência da Lei 8.630/93, 

com arrendamento de áreas e instalações à iniciativa privada, mediante licitações 

públicas. 

Em Santos, a partir das décadas de 1850 – 1860, o café passa a encabeçar a 

listadas exportações paulistas concorrendo diretamente com o açúcar. À distância 

do pólo produtor (cerca de 150 km) com o porto, somado ao alto valor (e em 

ascendência) por saca transportada, até então em tropa de muares, levou os 

fazendeiros do Planalto e os comerciantes portuários a pensar num modo mais 

rápido e menos oneroso de ligação entre o litoral e as zonas agrícolas. Nessa época 
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surgem os primeiros estudos para uma ligação ferroviária ligando Santos com o 

Planalto, passando por São Paulo. Conforme ARAÚJO FILHO (1964: 29): 
 
‘Tais estudos foram feitos entre 1856 e 1859, quando, tiveram início os 
trabalhos da primeira ferrovia paulista, que foi a “Santos-Jundiaí”, cujos 
trilhos chegaram a São Paulo em 1867 em demanda da zona cafeeira. Daí 
por diante, outras ferrovias se construíram, que partindo de Judiaí, quer de 
Campinas, todas conhecidas como estradas de ferro do café (Ituana, 
Companhia Paulista, Companhia Mogiana), e entrosadas com a já então 
“São Paulo Railway” que, como verdadeiro funil, que teria sua boca na 
cidade de São Paulo, ligaria em definitivo as áreas produtoras paulistas ao 
seu porto por excelência – o de Santos.’65 
 

A São Paulo Railway - S.P.R., a primeira ferrovia construída no estado de São 

Paulo, foi inaugurada em 1865. Esta estrada de ferro, que ligava Santos a Jundiaí 

via São Paulo, foi concebida e iniciada pelo Barão de Mauá, numa época em que o 

capitalismo estrangeiro não tinha interesse em investir nas ferrovias brasileiras. 

Contudo, durante as obras, uma série de manobras obscuras logrou inviabilizar 

economicamente o empreendimento, forçando o Barão a transferir seu controle para 

empresas inglesas. Essas manobras foram facilitadas pelas condições técnicas 

adversas dessa ferrovia: ela precisava vencer um desnível de 800 metros entre o 

Porto de Santos e a cidade de São Paulo, o que só foi conseguido na época graças 

à adoção de um revolucionário sistema funicular66 de alta complexidade. Essa 

ferrovia teve o monopólio do serviço ferroviário para o porto de Santos até 1935, 

quando foi inaugurada a linha Mayrink-Santos da E.F. Sorocabana. Essa total 

exclusividade por setenta anos fez com que seus lucros fossem fabulosos durante a 

fase áurea do ciclo do café.  

Do dia 27 de novembro de 1937 em diante, achava-se o porto de Santos 

ligado ao planalto e à Sorocabana, em interligação direta com a Noroeste, Brasil-

Bolívia, Viação Férrea Paraná-Santa Catarina, Companhia Mojiana de Estrada de 

Ferro, São Paulo a Goiás, terminando assim os privilégios da "Inglesa" - São Paulo 

Railway. 

                                                 
65 ARAÚJO FILHO, J. R. de. A expansão urbana de Santos. In: A Baixada Santista: aspectos 
geográficos. São Paulo:Universidade de São Paulo, FFLCH/Edusp, 1965, Cap. 11, p. 29. 
66 A palavra funicular vem do francês funiculaire e significa “sistema de transporte em que a tração do 
veículo é proporcionada por cabos acionados por motor estacionário, e que freqüentemente se utiliza 
para vencer grandes diferenças de nível.” Esse sistema vencia os quase 800 metros de altitude da 
Serra por meio de 4 planos inclinados, com 10% de inclinação cada plano, totalizando um percurso 
de 8 quilômetros. No topo de cada um dos planos, havia uma máquina fixa a vapor, que, por meio de 
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A partir de 1947, com a inauguração da rodovia Anchieta, criou-se outro 

concorrente à SPR na travessia da serra, e este foi derradeiro: o rodoviarismo. Mas 

a Inglesa soube manter-se firme e vencer a concorrência durante os nove anos em 

que competiu pelo filão do transporte na área. Frisa-se que a afronta da rodovia não 

era muito grande, dada à escassez de veículos em São Paulo e o custo do frete 

rodoviário, ainda alto no período. Ao final da concessão, houve o surto da indústria 

automobilística brasileira67, e o governo teve grande participação e interesse nesse 

crescimento. A partir da década de 50, os investimentos no setor de transportes 

foram transplantados das ferrovias para as rodovias, única e exclusivamente para 

atender às exigências do setor industrial automobilístico, que era em sua quase 

totalidade formado por empresas estrangeiras. Assim, as rodovias se tornaram mais 

modernas, os carros mais baratos, e os trens, lentos e ineficientes. 

 É senso comum entre os habitantes mais antigos de Santos que a ‘Inglesa’ 

não trouxe somente o café. Ela trouxe o requinte, o bom gosto e o mais importante – 

civilização. Conforme pode ser notado nos dizeres MARQUES (2000: 22-4): 
 
[...] ‘Santos tornou-se civilizado através da SPR. Ali, nesse exato momento 
(referindo-se a inauguração da Estação em Santos), deixamos de ser 
capiau do mato, para atingirmos o status de pessoa refinada. Era festa para 
um garoto da década de 30 e 40 ficar postado junto à igreja do Valongo e 
ver chegar trem de São Paulo aos domingos de manhã. Pessoas de casaca 
e gravata, de chapéu e de bengala, acompanhadas de damas de vestido 
longo desciam a rua do comércio até a praça Rui Barbosa para pegar o 
bonde 10. Outras eram engolidas pelo bonde 14 que as esperava 
pacientemente na estação. E santista ir  até São Paulo e conhecer a 
metrópole que tinha um ar parisiense virou moda. (...) Havia um certo 
misticismo naquelas visões.’68 
 

 Esse conjunto de fatores – modernização e agilização nos transportes de 

cargas e passageiros, antes ferroviário e, posteriormente, o rodoviário; 

modernização do porto gerando novos empregos e atividades para servir os 

 
polias, movia um cabo com duas pontas. Tal sistema ficou conhecido, popularmente, como 
‘locobreque’. 
67 O setor industrial que mais se destacou  no governo Juscelino foi o automobilístico. O incentivo à 
produção de caminhões, tratores e automóveis trouxe para o país indústrias como a Volkswagen, a 
Ford e a General Motors, que se instalaram no ABC paulista, transformando os municípios numa 
região operária metalúrgica na fabricação de peças e montagem de autos. O fortalecimento da 
indústria automobilística significou a ampliação da construção das estradas de rodagem e a 
decadência da rede ferroviária brasileira. 
68 MARQUES, Nelson Salasar. Os tempos românticos da inglesa e sua influência na velha Santos. In: 
GIRAUD, Laire José. Santos e a Companhia Docas. Santos: Guarani, 2000, 68p. (Obra de autoria 
desconhecida, editada primariamente em 1904) 
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usuários e trabalhadores do mesmo, levou a expansão física de Santos em direção à 

orla. Conforme ARAÚJO FILHO (1965: 36) 
 
‘Foi assim que à medida que a população urbana crescia devido ao 
movimento portuário e comercial, novas áreas comerciais foram se criando 
no entremeio das Vilas Mathias e Macuco e as zonas praianas; Vila Belmiro 
(1910-15), Campo Grande 1915-25), Vila Santista (1915-25), Marapé (1930-
40), Ponta da Praia (1930-50), Jabaquara (1920-50), são bairros que se 
foram anexando paulatinamente às partes já urbanizadas da cidade, à 
medida que sua importância crescia.’69 
 

 Cabe ressaltar que as áreas utilizadas pelos bairros citados, ou eram brejos e 

manguezais, ou ocupadas por vastos capinzais, que sustentavam os animais de 

tração, especialmente muares, muito utilizados nos transportes de café e outras 

mercadorias, nos bondes e nas carruagens particulares. Tais bairros foram 

ocupados, basicamente, por trabalhadores portuários, ensacadores de café, da Cia. 

City (construção e vendas de loteamentos), da antiga São Paulo Railway, depois 

Santos-Jundiaí, das construções civis, ou seja, eram bairros eminentemente 

proletários. 

 A partir das décadas de 40 e 50, ocorre um grande crescimento no centro 

urbano de Santos, em decorrência,  a classe média santista foi tomando conta 

dessas áreas proletárias, como no Campo Grande, Vila Belmiro, Vila Macuco e o 

entremeio das Avenidas Ana Costa e Conselheiro Nébias. Tais ocupações 

determinaram a migração das famílias proletárias para outras áreas que se 

transformaram em bairros operários, e o são até hoje, como exemplos os Morros 

Penha, Fontana e Nova Cintra, os bairros - Chico de Paula, Areia Branca, Vila São 

Jorge, Jóquei Clube, dentre outros. Os chalés de madeira70 e as casas de alvenaria 

simples com porões habitáveis e fachadas junto à calçada eram os padrões de 

construção dos bairros ocupados pela classe trabalhadora de Santos. 

 Os chalés de madeira (ver fotos a seguir), arquitetura mais singular e própria 

da cidade de Santos, eram construídos geralmente em regime de mutirão, em áreas 

de expansão da cidade, ainda periféricas, ocupando terrenos comprados ou 

alugados, distantes da fiscalização da prefeitura que julgava que esse tipo de 

                                                 
69 ARAÚJO FILHO, J. R. de. A expansão urbana de Santos. In: A Baixada Santista: aspectos 
geográficos. São Paulo:Universidade de São Paulo, FFLCH/Edusp, 1965, Cap. 11, p. 36. 
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construção era precário e insalubre. Para proteger a madeira da umidade, a sala, os 

quartos e a varanda de circulação eram construídos sobre pilaretes e suspensos do 

chão. Já a cozinha e o banheiro eram construídos em alvenaria, nos fundos da casa. 

No quintal, era comum a presença de árvores frutíferas enquanto que na frente 

hortas e jardins serviam de moldura à escada de acesso e ao alpendre geralmente 

existente junto à porta. 
 

 
 

Foto 10 – À esquerda, os chalés no Jabaquara que se destacam
por sua construção em conjunto, diferenciando-os dos demais da cidade. À direita, detalhe do
estado de conservação do madeiramento e do acabamento.         (Fonte: Viva Santos, jan.2007)

 
 
 
 

 

 A paisagem na orla marítima era formada, antes de 1929, basicamente, de 

chácaras de veraneio, essas pertencentes aos abastados negociantes da cidade, os 

quais mantinham residência fixa nos bairros do Paquetá e Vila Nova, áreas nobres 

centrais que detinham a melhor infra-estrutura da cidade e o maior custo imobiliário. 

Com a crise de 1929, que no Brasil atingiu particularmente o mercado do 

café, os palacetes, na grande maioria pertencente a comissários e fazendeiros de 

café , foram perdendo a sua função residencial da classe mais favorecida, esses 

foram vendidos e/ou transformados em pensões da praia que atendiam, 

basicamente, as famílias de classe média e mesmo operária do planalto, nos seus 

dias de folga. 

                                                                                                                                                         
70 Os chalés de madeira na cidade são primeiramente construídos a partir do descarte de madeiras 
no porto. Depois se integram às tipologias de construção da cidade e assumem um aspecto 
construtivo primoroso, com madeiras pré-fabricadas em marcenarias. 
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Foto 11 – Primeiro palacete construído na orla praiana de Santos no ano de 1900, por Belmiro 
Ribeiro, então, comissário de café. O palacete foi demolido em 1963, para dar lugar a mais um 
edifício.     (Fonte: ARAÚJO FILHO, J. R. de. Op cit, p. 41, foto:   O. Ribeiro Filho) 

 Com o acentuado declínio do café enquanto principal produto de exportação, 

a partir de 1945, novas atividades econômicas começam a surgir, e Santos se torna 

uma cidade generalista quanto à economia. O surgimento de novas atividades, 

alheias ao porto, contribuiu para o seu distanciamento da vida urbana da cidade que, 

conseqüentemente, gerou o seu esquecimento. A mudança do perfil do porto para 

com a cidade se deu, principalmente, por dois motivos: as transformações 

tecnológicas (mecanização das atividades braçais, novos equipamentos, etc.), e a 

mudança de produtos transportados. A economia cafeeira gerava um contato direto 

com a cidade, através dos armazéns, empregados de transporte braçal, e outros 

segmentos cujas atividades estavam ligadas indiretamente com o café, a ferrovia por 

exemplo. Os novos produtos, como o petróleo, impossibilitavam qualquer sinergia 

com a cidade. Ambos os motivos colaboraram para a separação entre a sociedade 

santista e o porto. A primeira colaborou para a separação física e espacial do porto 

com a cidade, a segunda, com a separação econômica. Conforme ARAÚJO FILHO 

(1965: 50), a cidade de Santos: 
‘[...] de despretensioso  centro de banhos de mar até a década de 1930 a 
mais notável área de veraneio do Brasil – Santos, nos dias que correm, 
destaca-se como um dos grandes centros urbanos brasileiros, 
particularmente no que diz respeito às variegadas funções, todas de tal 
modo entrosadas e concorrendo para a expansão e a importância da 
cidade, que será difícil dizer-se qual delas é a principal.’ 

 Dentre as novas atividades econômicas que Santos passa a desenvolver com 

mais afinco, duas merecem destaque – centro de lazer e turismo, particularmente 

para os moradores do planalto e, num segundo momento, pólo regional do setor 

terciário da região da Baixada Santista, a qual é composta de Santos e mais oito 
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municípios – Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 

Guarujá e Bertioga. A veia turística de Santos foi aventada muito antes do fim do 

segundo quartel do século XX, conforme CARVALHO (1944: 199-200): 
‘Outra função mais recente que a de exportador de café é a de centro de 
turismo; as praias de Santos, depois das dificuldades de viajar-se para a 
Europa, durante a guerra de 1914 passaram a ser procuradas pelas classes 
mais abastadas de São Paulo, aparecendo os primeiros hotéis destinados 
aos banhistas. Anos depois, o incremento do turismo e a proximidade de 
São Paulo, canalizaram para Santos ondas de visitantes que enchem hotéis 
e pensões, as praias e, transbordando de Santos, invadem os pontos 
vizinhos – São Vicente, Guarujá, Bertioga e Itanhaém.  O tráfego nas 
estradas atinge o máximo – a estrada de ferro em certos dias emprega todo 
o seu material disponível, pela estrada de rodagem circulam ônibus e 
automóveis repletos de passageiros. Na Semana  Santa de 1943 viajaram 
por esta via, 3851 passageiros71, uma parcela pequena daqueles que vão 
por via férrea.’72 

 De acordo com os apontamentos contidos na ‘Política de Desenvolvimento 

Físico da Cidade’73, publicada em 1967, Santos já havia desenvolvido a função 

comercial no âmbito local e regional dada ao grande número de empresas 

especializadas no comércio de importação varejista. No campo das trocas 

internacionais, o comércio cafeeiro desenvolvera para Santos, o mesmo papel que 

as indústrias tiveram para o ABC e Capital. Conforme MARTINS (2000: 60): 
‘O estudo prosseguia destacando a importância da função comercial para a cidade a 
qual podia ser avaliada pelas 20.500 pessoas que empregava, equivalente a 20,5% 
da população economicamente ativa do Município; ou ainda pelo volume de 
arrecadação de imposto e consignações que atingira, em 1964, a cifra de Cr$ 29,5 
milhões. O aumento de mais de 100% na arrecadação desse imposto, no decênio 
1955/1964, revelava, ao mesmo tempo, o fortalecimento da função comercial. A rede 
comercial contava com cerca de 25.000 estabelecimentos varejistas, 200 de 
comércio por atacado e 10 de atividades mistas. Para isso contribuíra, sem dúvida, a 
evolução do turismo na Baixada Santista.’74 (grifo meu) 

As  Áreas  Funcionais  de Santos: a Importância do Centro 

 A zona denominada de Grande Centro Comercial da Cidade, conforme 

delimitação e descrição de ARAUJO FILHO (1965: 56-62), compreende as seguintes 

áreas: 1) Alto Comércio do Café e Bancária; 2) Comércio Selecionado; 3) áreas 

Residenciais. A seguir, a Planta das Áreas Funcionais do Grande Centro Comercial 

de Santos, anexo da obra descrita, ilustra bem o Centro comercial ainda no auge de 

sua decadência, em que o autor aponta problemas ainda hoje existentes.  

                                                 
71 Estima-se que no mesmo feriado (Semana Santa) do ano de 2006, houve um deslocamento de cerca de 300 mil automóveis 
do planalto em sentido à Baixada Santista.  
72 CARVALHO, Maria da Conceição V. de. Santos e a Geografia Humana do Litoral. São Paulo: USP/FFLCH – Tese de 
Doutorado, 1944, p. 199. 
73 PRODESAN – Plano Diretor Físico. Política de desenvolvimento Físico. Santos: PMS, 1967, 27. 
74 MARTINS, Ana Maria Sala Minucci. O porto de Santos e propostas de planejamento urbano no período de 1945-1995. São 
Paulo: USP/FAU – Dissertação de Mestrado, 2000, p. 60. 
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Planta 2 – Áreas Funcionais de Santos, segundo ARAUJO FILHO, A3, PB 
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A ‘Área do Alto Comércio do Café’, ocupa a maior área do Grande Centro 

Comercial, situando-se no ’coração’ da ‘Velha Santos’. Destaca-se não pelo número 

de quarteirões, mas pela sua abrangência na história da vida sócio-econômica da 

cidade. Sua paisagem foi moldada e, em alguns casos, remodelada drasticamente 

nestes últimos 120 anos. 

 Nas adjacências da antiga E. F. Santos-Jundiaí predominam os armazéns até 

a Praça Barão do Rio Branco, passando pelas ruas do Comércio, Tuiuti (antiga Rua 

da Praia) e vias transversais, até a XV de novembro, onde antes estavam 

localizadas as casas comissárias75 e os Bancos, quase todas as atividades antes, 

indistintamente, ligadas ao café. De acordo com ARAUJO FILHO (1965: 58):  
 
‘Nesse trecho, era comum observar o vai-vem contínuo de homens semi-
nús, com sacas de café ao ombro, entrando ou saindo dos armazéns e 
carregando grandes caminhões que se enfileiravam pelas citadas ruas. É o 
café que, vindo da ferrovia, entra nos armazéns para ser classificado, ou 
então beneficiado, misturado e provado para ser posto à venda através de 
amostras de adrede preparadas em pequenas latas, com os quais se faziam 
negócios de exportação. Mas se voltar a vista para a rua do Comércio e da 
rua Quinze, até os chamados “Quatro Cantos”76, verá um movimento 
desusado de pedestres, com compridos canudos de papelão amarelado, 
cheios de amostras de café, indo e vindo por aquelas vias, em busca de 
negócios.’ 
 

 Nos quarteirões que compunham a área do Alto Comércio do Café os prédios 

eram, na sua quase totalidade, dedicados à comercialização do café, bem como às 

tarefas correlatas a essa atividade. À exceção, eram os bares, cafés e restaurantes 

que, nos andares térreos serviam à freguesia que ali trabalhava. Findo o horário 

comercial, esses locais encerravam também suas atividades. 

 Nas ruas Visconde São Leopoldo, de São Bento, e em algumas de suas 

transversais, estavam localizados o comércio popular, esses serviam aos 

ensacadores, transportadores, trabalhadores de armazéns, etc. Já nas ruas do 

Comércio, Frei Gaspar e entorno do antigo Largo do Rosário (atualmente Praça Rui 

Barbosa), a atividade do comércio era mais dedicada ao alto comércio do café, aos 

empregados bancários e visitantes, tais como fazendeiros e investidores. 

                                                 
75 Com o comércio do café, criou-se em Santos o financiamento das lavouras, feito pelo comissário, o 
qual adiantava o dinheiro para o custeio da fazenda, incumbindo-se, ao mesmo tempo, do 
fornecimento de vários artigos ao fazendeiro. Em meados da década de 1940, com a nova legislação 
bancária, os Bancos substituem as comissárias nessa função. 
76 Ponto de encontro das ruas Quinze e Frei Gaspar, onde fica a Bolsa do Café e as firmas cafeeiras. 
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 Durante o dia na área do comércio do café e bancária a atividade era intensa, 

contudo, a partir das 18 horas transformava-se no trecho mais ermo da cidade, 

transferindo toda e qualquer atividade de lazer após esse horário para a sua zona 

contígua – a do Comércio Selecionado77 e alguns pontos da zona portuária, essa 

última comportando, por muito tempo, locais de diversões não legalizadas 

(prostituição, jogo, etc.). 

 A ‘Área do Comércio Selecionado’ tem seus limites, mais ou menos, 

definidos pela Praça Rui Barbosa, rua Vasconcelos Tavares e uma parte voltada 

para o cais do porto, do qual é separado pela rua Quinze e pelas praças Barão do 

Rio Branco e da República indo à direção dos bairros do Paquetá e da Vila Matias. 

 Em termos gerais, pode-se afirmar que o core da área acha-se entre as ruas 

Frei Gaspar e Brás Cubas, na direção leste-oeste, e Praças Mauá, Visconde do Rio 

Branco e da República e o sopé do Monte Serrat, no sentido sul. 

 
Foto 12 - Rua Frei Gaspar em 1939, vê-se ao fundo o Monte Serrat (Cassino). 

 

 Enquanto a área anterior – Alto Comércio do Café, guarda inúmeros 

elementos do século XIX, a do Comércio Selecionado sofreu, ao longo do século 

XX, várias remodelações – ampliações de praças e de ruas, e substituição dos 

velhos casarões por prédios modernos de dois ou três andares, bem como as 

                                                 
77 Para a escolha da denominação Comércio Selecionado, Araújo Filho baseou-se no fato de, à 
época (1964/65), a área possuir casas de comércio mais fino do que, propriamente, no setor de 
produtos. 
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construções de novos edifícios administrativos oficiais. A maioria dos edifícios 

públicos de Santos, já na década de 1960, estavam, e alguns ainda estão nos 

mesmos prédios, tais como: a Prefeitura e a Câmara Municipal, Órgão de 

Saneamento, Delegacia de Polícia, Recebedoria de Rendas (Receita Federal), 

Alfândega, Fórum, Correios e Telégrafos, além das antigas igrejas, como a do 

Carmo, do Rosário, e até mesmo a Catedral, cuja construção é datada do século XX. 

 
 
Foto 13 - Nesta imagem - no sentido inverso, captada em 1908, durante as obras de alargamento da 
praça, com a demolição de antigo casario (antigo beco do inferno conhecido paraíso dos turcos) -, a 
mesma Rua Frei Gaspar junto ao então Largo do Rosário (depois Praça Rui Barbosa), vendo-se ao 
fundo o Monte Serrat, visto aqui sem o funicular e o prédio do cassino.  (Fonte: Acervo Sec.Tur/PMS – 2004) 
 

Sem dúvida, esse foi o trecho da Velha Santos que mais sofreu alterações. A 

partir de 1950 começaram a surgir os primeiros arranha-céus, atualmente em 

número bastante elevado. Esses resolveram boa parte dos problemas de exigüidade 

do sítio, permitindo a expansão do comércio que serve a uma população de mais de 

420 mil pessoas. 

 A Área Residencial, delimitada por Araújo Filho, tem seus limites bem 

definidos no sentido norte-sul pelas ruas Xavier da Silveira e Avenida Campos Sales, 

e leste-oeste, das ruas Brás Cubas e às lindes do porto. As residências eram 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos002.htm


PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

112

entremeadas por um comércio de pequeno porte, com vistas a atender os habitantes 

que ali residiam. 

 Do final do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX, a área 

era constituída de residências das classes mais abastadas de Santos. Nos trechos 

finais das atuais ruas General Câmara, João Pessoa (antiga rua do Rosário), 

Amador Bueno e São Francisco, assim como os transversais dessas vias, eram 

constituídos de casarões de padrão construtivo elevado para a época – davam 

frente para as ruas, normalmente em grupos de quatro, às vezes mais janelas, e 

quase sempre eram recobertos de azulejos decorados na fachada. O valor 

imobiliário era um dos mais elevados, dada a sua localização – bairro residencial, 

muito próxima de uma área comercial, já descrita anteriormente. 

 As áreas próximas ao Mercado Municipal deram lugar a um bairro – Vila 

Nova, cujo mobiliário urbano era formado, basicamente, de palacetes de padrão 

ainda superior aos casarões citados. Fazem parte deste bairro os seguintes 

logradouros – trechos atuais das ruas Bittencourt, Sete de Setembro, Marechal Pego 

Junior, e vias entre a Brás Cubas e Conselheiro Nébias.  

 

 
 
Foto 14 – Conjunto de sobrados na Vila Nova atualmente (dez./2006) . A beleza da arquitetura ficou 
escondida sob as marcas do abandono, mas observando-se os detalhes pode-se ter uma idéia do 
que foi o bairro.             (Fonte: A Tribuna: Novo Milênio – Histórias e Lendas de Santos, 26 jan. 2006.) 
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 A partir da segunda década do século XX, quando se deu o boom na 

expansão portuária e, em decorrência, a comercial, tornou-se cada vez maior a 

facilidade de comunicações com as praias. Isso ocasionou uma migração da classe 

mais abastada para a região das avenidas Conselheiro Nébias e Ana Costa, 

particularmente nas proximidades das praias do Boqueirão, Gonzaga e José Menino. 

 Os velhos palacetes e sobrados localizados nos ‘bairros chiques’ da cidade 

passaram a ser ocupados pela classe média (em particular na Vila Nova), ou por 

famílias da classe pobre, que transformaram em cortiços e casas de cômodos as 

antigas edificações. Muitas construções novas foram feitas na área, a partir de 

demolições ou ocupando áreas que ainda se encontravam livres. Tais mudanças 

podem ser sentidas em ARAÚJO FILHO (1965: 61): 
‘[...] Entrementes, faziam-se novas construções na área, principalmente de 
grandes armazéns para alojamento do café, ou de depósitos de 
mercadorias diversas, de moinhos de trigo como os “Paulista” e “Santista”, 
de pequenas oficinas mecânicas, ou então (caso mais comum nos últimos 
tempos), de abertura de casas de comércio promíscuo, onde se multiplicam 
não só os pequenos bazares, empórios, como, especialmente, bares e 
cafés em grande quantidade.’78 

 Na Praça do Mercado e entorno instalou-se o comércio mais intensivamente, 

proporcionado pelas benesses oferecidas pela Bacia do Mercado, local aonde 

atracavam pequenas embarcações de cabotagem. A área ficou marcada pelo 

número elevado e a diversidade no comércio, era formada por casas de ferragens, 

de roupas feitas, sapatarias (lojas de calçados), casas atacadistas de gêneros 

alimentícios e materiais de construção, bem como a maioria dos escritórios de firmas 

exportadoras de banana. À exceção nessa expansão comercial concentrada é a Vila 

Nova, nela o adensamento dos cortiços e outras promíscuas formas de moradia se 

tornou uma realidade, que ainda perdura nos dias atuais. 

 A medida em que se caminha em direção às praias (sentido sul), pela Vila 

Nova, nota-se o adensamento da zona residencial de melhor padrão, ultrapassando 

o canal um e penetrando na Vila Mathias e no Macuco – bairros eminentemente 

residenciais até a década de 70, atualmente com uma zona comercial bastante 

diversificada, possuindo inclusive várias atividades do setor terciário – Universidades 

(UniMonte, UNIP, UniSantos, UniSanta), e uma grande diversidade de outras 

funções neste setor – bancos, consultórios médicos, laboratórios, clínicas, etc. 
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As  Forças  que Levaram  a  Expansão  da  Centralidade  Santista 

Depois de 1904 a região central passou por grandes modificações, com a 

demolição e a reurbanização de diversas áreas. Foi o Intendente o Dr. Francisco 

Malta Cardoso, que promoveu a demolição dos velhos quarteirões do Largo do 

Rosário, reurbanizando a Rua do Consulado (atual Frei Gaspar) e o antigo Beco do 

Inferno, conhecido como o Paraíso dos Turcos. No lugar do antigo casario surgiram 

prédios altos, arejados e bem iluminados. O Dr. Francisco Malta também inovou à 

época oferecendo isenção de impostos pelo período de 5 anos para aquele 

construísse prédios nas duas principais avenidas da cidade: a Av. Conselheiro 

Nébias e a Av. Dona Anna Costa. O incentivo da Prefeitura atingiu seus objetivos, a 

zona central da planície começou a ser ocupada. Alguns urbanistas de Santos citam 

que esse tipo de incentivo serviu de exemplo para as futuras administrações, 

quando da implantação de projetos arrojados e inovadores, como é o caso do 

projeto Alegra Centro. 

No final da década de 1930, o core citadino sofreu grandes modificações: as 

construções do Palácio José Bonifácio, nova sede da Prefeitura e da Câmara. O 

edifício, em estilo eclético, foi inspirado no Palácio de Versailles de Paris. A Praça 

Mauá foi remodelada como réplica reduzida da esplanada de Versailles, em 

harmonia com o Paço Municipal. As obras compreenderam o alargamento dos 

passeios laterais, arborização e ajardinamento. A inauguração do conjunto se deu 

em 1939, ano do centenário da elevação de Santos à categoria de cidade. 

 

Foto 15 - A Praça Mauá recém
urbanizada: uma miniatura da
esplanada de Versailles para
harmonizar com o novo Paço
Municipal (1939).   
(Fonte: Acervo Sec.Tur/PMS – 2004) 

                                                                                                                                                         
78 ARAÚJO FILHO, J. R. de. A expansão urbana de Santos. In: A Baixada Santista: aspectos 
geográficos. São Paulo:Universidade de São Paulo, FFLCH/Edusp, 1965, Cap. 11, p. 61. 
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Por volta de 1922, os terrenos localizados na orla da praia, que são 

considerados até hoje área de Marinha, foram cedidos pelo Governo Federal à 

municipalidade santista. Com este gesto evitou-se o ‘assenhoramento’79 (posse) da 

área por particulares, fato que já havia ocorrido em Guarujá. No período de 16 anos 

não houve resposta por parte do Governo Federal. A prefeitura santista na 

administração de Aristides Bastos Machado, temendo a posse por parte de 

particulares, e seguindo o projeto de Saturnino de Brito, iniciou o ajardinamento da 

orla e a construção de passeios públicos a partir de 1936 (60 metros de largura em 

média), entre o trecho das praias do Gonzaga e Boqueirão, caminhando para a do 

José Menino. As obras tiveram continuidade nas administrações posteriores, sendo 

finalizada pelo Prefeito Silvio Fernandes Lopes, em 1958. 

 

 
 

Foto 16 – Praia do Gonzaga em 1936 - O primeiro trecho da orla da praia urbanizado. A construção 
dos jardins da praia estava prevista no projeto urbanístico de Saturnino. (Fonte: Acervo Séc.Tur/PMS – 2004) 
 

A construção da Via Anchieta em 1943 veio agilizar a interligação do planalto 

com a baixada santista, isso aliado ao crescente desenvolvimento da indústria 

automobilística na década de 60, desencadeou em Santos uma intensa mudança na 

arquitetura: a cidade é invadida pela voraz especulação imobiliária. O turismo de 

veraneio necessitava de espaço para crescer. 

O turismo de veraneio que já se encontrava instalado há muito (desde a 

década de 40), agregava agora mais uma modalidade – o turismo de massa. Os 

                                                 
79 Os terrenos existentes na orla são considerados área de Marinha, teoricamente, a municipalidade 
não poderia cobrar impostos sobre eles. A modalidade de tributo cobrado denomina-se “laudêmio”, e 
deve ser recolhido ao Governo Federal anualmente. Temendo que ocorresse em Santos o que já 
havia acontecido em Guarujá, ou seja, particulares se apossarem das terras da orla, Vicente de 
Carvalho, emérito político santista, dirigiu ao então presidente Epitácio Pessoa, uma “carta aberta” 
reivindicando para Santos a posse de tais terrenos para que neles fossem instalados logradouros 
públicos de interesse da coletividade. 
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antigos palacetes dos ‘Barões do Café’ localizados próximos da orla são colocados 

abaixo para dar lugar a altos prédios, em sua maioria projetado com poucos 

compartimentos, o que realmente importava era a localização, quanto mais próximo 

da orla, maior o seu valor. 

Nessa explosão imobiliária, como já era esperado, algumas jóias 

arquitetônicas são demolidas – o parque Balneário Hotel é derrubado para dar lugar 

a um grande empreendimento imobiliário, e o Palace Hotel localizado no José 

Menino cai para que fosse construído o Universo Palace. 

A mudança na orla foi radical, a construção de espigões ao longo da praia, 

além de mudar a paisagem radicalmente, formou uma barreira de contenção da 

brisa marítima, tornando a cidade mais abafada. 
 

 
 
Foto 17 - Vista da praia do Boqueirão em 1954 mostrando o início do acentuado crescimento vertical. 
Note a pista especial com os trilhos de ida e volta dos bondes    (Fonte: col.João Gerodetti) 

 

A partir da década de 70, Santos que já se encontrava desde 1969 com sua 

autonomia política cassada80 (para o governo militar, o município era portuário, 

                                                 
80 A 12 de outubro de 1969 é cassada a autonomia política de Santos, que volta a ser considerada 
área de segurança nacional. Após o mandato de Bandeira Brasil, o Governo Militar suspende a 
intervenção federal e passa ao Governo do Estado a função de prover o cargo de Prefeito de Santos 
com a ratificação do Governo Revolucionário da República, por ser área de segurança nacional. 
Dessa forma, o então Governador Laudo Natel e seu sucessor Paulo Maluf decidem por Santos nos 
anos seguintes. A volta da autonomia política de Santos foi resultado de uma longa luta dos santistas. 
Santos movimentou-se por suas expressivas lideranças políticas, comerciais, sindicais, associativas, 
culturais e estudantis - todos se engajaram em prol da emancipação, que foi finalmente concedida 
através da aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei de autoria do então Deputado 
Federal Gastone Righi. Em 2 de agosto de 1983 foi sancionada pelo Vice-Presidente da República 
Dr. Aureliano Chaves, então no exercício da Presidência, a Lei n° 2.050 que revogava o Decreto 
Federal n° 865/69, e devolvia a Santos, conhecida com ‘terra da liberdade’, a sua autonomia política. 
Em 1984 a cidade voltou a realizar eleições diretas, após 15 anos de período de cassação. 
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portanto, classificado como ‘Área de Segurança Nacional’), entra em uma profunda 

estagnação quanto ao crescimento que vinha apresentando, e mergulha, por assim 

dizer, numa decadência jamais prevista, que veio refletir inclusive no patrimônio 

arquitetônico mais antigo de Santos. O Teatro Guarany foi destruído por um incêndio 

de origem duvidosa. O fato ocorreu dias antes do prédio ser tombado pelo 

patrimônio histórico (Condepasa). O Teatro Colyseu, que já havia sido tombado 

desde 1982, ficou entregue ao abandono. Antigos casarões em estilo neoclássico 

localizados no Valongo foram degradados pela falta de manutenção e 

desvirtuamento quanto aos seus usos – borracharias, botequins, cortiços, etc. Quase 

todo o centro, neste período, ficou em profunda decadência, boa parte devida à 

transferência da maioria do terciário (comércio e prestação de serviços) instalado até 

então no centro, para a nova região central, ou, para o centro secundário – o bairro 

do Gonzaga. Com a mudança da zona comercial para o Gonzaga, o centro antigo 

foi, gradativamente, se deteriorando. 
 
‘O centro secundário de Santos, localizado no bairro do Gonzaga, ampliou-
se ocupando quadras lindeiras da Praça da Independência, tendo como 
eixo principal a Avenida Ana Costa. Inicialmente criado em função do 
atendimento à demanda da população turística, passou gradativamente a 
constituir opção de localização para o comércio mais sofisticado. Nesse 
processo, atividades especializadas (calçados e vestuários) passam a fluir 
para a área, seja em substituição, seja como filiais de estabelecimentos 
tradicionais do centro. Sua expansão deu-se em direção ao canal 2, através 
dos eixos Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Euclides da Cunha 
e Ana Costa.’81 
 

 O fluxo migratório do centro velho para o novo foi intenso nas décadas de 80 

e 90. Consultórios, Clínicas e escritórios de Profissionais Liberais passaram a ocupar 

a extensão dos corredores das avenidas Ana Costa e Conselheiro Nébias 

(particularmente nos trechos próximos da orla). Tal ocupação se deu através de 

renovação (demolição e construção), e/ou requalificação (novo uso a edificação já 

existente).  

 Em meados dos anos 90, Santos começa a sair do período de estagnação. A 

prefeitura tomou como meta principal para voltar a crescer e ampliar a receita 

municipal a conscientização da população residente sobre um aspecto de suma 

importância sobre sua cidade: a vocação turística pouco explorada e, em alguns 

                                                 
81 SANTOS (Prefeitura). Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Santos. Santos: PMS, 1976, 
p. 40. 
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segmentos, inexplorada, é o caso do turismo histórico/cultural – visitação a museus, 

edifícios e monumentos. O turismo, a partir de 1994, vem sendo o principal alvo dos 

investimentos públicos da cidade. A constante preocupação com a balneabilidade 

das praias é constante, a preocupação com o despertar da consciência ecológica do 

cidadão se faz presente em toda a cidade. Obras de grande porte podem ser vistas 

pela cidade, como a urbanização do emissário submarino, e também outras de 

menor vulto mas não de menor importância, como a reurbanização da área central 

da Praça Independência, a limpeza e manutenção constante dos monumentos, a 

reforma e reformulação nas calçadas centrais (ilhas) da Avenida Ana Costa e 

Conselheiro Nébias, duas artérias importantes da cidade, dentre outras. 

 A  Revitalização  e  a  Requalificação  do  Centro 

 Ao final da década de 1990, o terceiro setor através da ‘Associação Centro 

Vivo’ e outras tantas entidades da sociedade civil organizadas, ONGs em sua 

grande maioria, juntamente com a prefeitura local, desenvolveram um projeto 

inovador e arrojado – o Alegra Centro. O intuito principal foi o de a prefeitura 

provocar a restauração e a manutenção, por particulares (pessoas físicas e 

jurídicas), de edifícios antigos da região central da cidade, o que envolveria também 

os imóveis de relevante valor histórico dos bairros centrais do Valongo, Paquetá, Vila 

Nova e Mathias. 
 

 
Foto 18 - A série de incentivos fiscais oferecidos dentro do projeto Alegra Centro, da Prefeitura 
Municipal, vem mudando a paisagem do Centro.    (Fonte: Acervo Séc.Tur/PMS – 2004) 

 Além do Projeto Alegra Centro, paralelamente, a municipalidade vem 

desenvolvendo o ‘Plano de Revitalização do Centro’, e tomando uma série de 

medidas e empreendendo obras – a criação de um calçadão na Rua XV, 
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restauração da Via Sacra do Monte Serrat e da Casa de Frontaria Azulejada, 

revitalização da Casa do Trem Bélico e da Cadeia Velha, reurbanização do Outeiro 

de Santa Catarina (marco da povoação santista), substituição do cabeamento de 

energia elétrica aéreo por subterrâneo e implantação iluminação por lampiões 

antigos na Rua XV, no Valongo e na Rua do Comércio, restauração da Estação do 

Valongo e o lançamento da linha e do bonde históricos. Além das medidas já 

citadas, a prefeitura adquiriu o Teatro Guarany, e prevê sua reconstrução nos 

moldes originais, com um orçamento médio de 4 milhões de reais (orçamento 

Prodesan, 2004). A seguir, dois momentos do Guarany, o auge e a decadência. 

 
 
Foto 19, 20 – Teatro Guarany em estilo neoclássico, visto em dois momentos, o primeiro à esquerda 
quando a Santa Casa de Misericórdia (2ª proprietária) realizou reforma em 1910/1911. A segunda, no 

princípio da década de 90 em completa decadência, restando apenas a fachada e as paredes de 
elevação. (Foto: Café - Santos & História (vários autores, Editora Leopoldianum/UniSantos, Santos/SP, 1995) 

 Atualmente, depois de muitos resultados obtidos através de esforços 

conjuntos, da prefeitura de Santos e algumas entidades – o Viva Santos por 

exemplo, muitos outros já encamparam a idéia que a revitalização do centro histórico 

de Santos pode render ótimos frutos. Dentre os tantos que aderiram que o 

investimento no centro pode ser altamente lucrativo, encontramos o ‘Agita Centro’. 

Trata-se de um grupo de lojistas que estão investindo maciçamente na área, e 

atestam como vantagens para lá estarem o incentivo fiscal da prefeitura, o reforçado 

policiamento na área que gera um clima de segurança para lojistas e usuários, além 

de estarem alojados numa área histórica, em alguns prédios inclusive tombados, a 

maior parte destino de visitação de turistas que, de uma forma ou de outra, acabam 

consumindo na área. 

 Não só a prefeitura e os comerciantes se interessam pelo centro, há 

entidades com interesses específicos, que não prevêem lucro como os comerciantes 
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que lá estão investindo, nem como a prefeitura que tem no centro uma área a ser 

reabilitada e conservada para oferecê-la à população local e visitantes. O movimento 

‘Valongo, Minha Casa’, é uma dessas entidades com interesses específicos. Seus 

objetivos estatutários, resumidamente, são: restaurar, defender, preservar e difundir 

o patrimônio cultural do Valongo, constituído pelos prédios pertencentes ao 

Santuário e à Ordem Franciscana Secular; e promover e apoiar a assistência social 

beneficente na área de abrangência, são elas:  

Pastoral da Criança (orientação de famílias e atendimento a crianças 
desnutridas); 

Pastoral da Vida e Solidariedade (trabalho com moradores de rua); 

Escola de Informática e Cidadania (ensino de informática básica para jovens 
carentes); 

Roupeiro Santa Clara (confecção de roupas para recém-nascidos de 
famílias carentes); 

Educafro (Curso pré vestibular para afrodescendentes e pessoas carentes). 

No aspecto cultural conta ainda com: 
a Biblioteca da Ordem Franciscana Secular (com cerca de 3.500 volumes, 
alguns do século XVII); 

a Capela de S. Francisco das Chagas (uma das mais antigas do Brasil, 
famosa pelo Cristo Alado (seráfico) e seu estilo barroco); 

a famosa Igreja de Santo Antonio do Valongo. 

 

 
 
Foto 21 - Vista parcial da fachada do Santuário da Ordem Franciscana, detalhe da falta de beiral e o 
desalinhamento do telhado (ataque de cupins no madeiramento).  (Fonte: Valongo, Minha Casa, 2007) 
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 Atualmente, o centro de Santos vive um período de mudanças, inúmeros 

segmentos interagem para tornar a área cada vez melhor. A prefeitura encampou o 

projeto Alegra Centro e tem perseguido as metas pré-estabelecidas com grande 

afinco. Praticamente todo o conjunto de secretarias da prefeitura estão interligadas 

ao projeto, se não diretamente, como é o caso das Secretarias de Turismo e 

Planejamento Urbano, indiretamente, como as secretarias de Fazenda e da 

Educação.  

 O poder público municipal continua investindo no centro, e a iniciativa privada 

cada vez mais se motivando a investir no centro. Investir mais na diversidade de 

produtos para o público consumidor, transformando o Centro Histórico em uma 

espécie de shopping center ao ar livre. Essa é uma das sugestões do especialista 

em estratégias de marketing e coordenador geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão da Universidade Católica de Santos (UniSantos), 

Alberto Claro82, para fortalecer o comércio local. Em 2004, o Prof. Claro elaborou um 

estudo de amostragem que traçou um perfil do público que freqüenta o Centro. ‘‘A 

maioria dos entrevistados informou que trabalhava no Centro mas preferia consumir 

e passear nos shopping centers instalados em outros bairros’’. Isso porque não 

querem passear no mesmo local onde trabalham. Para o especialista, é necessária 

uma divulgação maior para fortalecer os produtos oferecidos no Centro. ‘‘Em muitos 

casos, os estabelecimentos oferecem itens como roupas com preços menores e com 

o mesmo padrão de qualidade’’. Ele reconhece que muitas ações já vêm sendo 

feitas pelo Poder Público. ‘‘A revitalização da Rua XV de Novembro e a recuperação 

de prédios históricos, com a conseqüente implantação da linha do Bonde Turístico, 

são pontos positivos que precisam ser ressaltados. Mas ainda é preciso executar 

melhorias na infra-estrutura, como as calçadas, que estão deterioradas em vários 

pontos’’. 

 Estima-se, conforme declaração do presidente da Câmara de Dirigentes 

Lojistas – CDL, Amadeu Lopes Lousada, que o número de lojas estabelecidas 

cresceu de 900 para 1100 na região central de Santos, num curto espaço de tempo, 

cerca de um ano. Salienta, e isso é fato, que o centro possui o maior número de 

agências bancárias, além de ter toda a estrutura proporcionada pelo porto, como 
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agências de navegação e empresas de logística, que proporcionam um público 

consumidor potencial. Segundo ele, há que se acabar com o estigma que ‘investir no 

centro não dá retorno’.  

 Paralela às otimistas análises anteriores, há aqueles que contrapõe o modelo 

que a municipalidade têm adotado. Uma das principais controvérsias do modelo está 

relacionado com a tentativa municipal de se pautar na experiência de Puerto 

Madero. Crítica que esta pesquisa acredita tenha, e muito, fundamento.  

                                                                                                                                                        

 A cidade de Santos, e o seu core, passaram por inúmeras fases desde a sua 

fundação enquanto Vila e, posteriormente, como Cidade. Nos períodos aqui 

abarcados tentou-se estabelecer as etapas aonde ocorreram as mudanças mais 

marcantes no território pertencente ao centro, que num primeiro momento 

demonstrava-se modesto – enquanto Vila, posteriormente, foi sendo expandido para 

atender as necessidades de cada época – a expansão portuária, o café, etc.  

 O processo de revitalização/requalificação da área central de Santos 

desencadeado pela administração local a partir de 1990, atualmente, encontra-se 

numa fase bastante avançada. Contudo, como todo plano urbanístico, deve estar 

aberto a adequações que visem dirimir as falhas e/ou as iniqüidades 

(particularmente as sociais), e essas nem sempre agradam aos interesses de todos 

os segmentos. Tentou-se, neste capítulo, demonstrar a trajetória urbanística da 

cidade de Santos e, num segundo plano, revelar alguns dos fatores que levaram às 

feições atuais da cidade e, mais especificamente, de sua fração central mais antiga 

que atualmente passa pelo processo de revitalização e requalificação, assuntos que 

serão aprofundados no capítulo que se segue. 

 

 

 
82 Entrevista concedida pelo Prof. Dr. Alberto Claro, ao jornal “A Tribuna Digital”, em 27/08/2006, 
07h40.  
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 –    REQUALIFICAÇ‹O   URBANA :    EXISTE    UM     

                                      MODELO   IDEAL      PARA       SANTOS   ? 
 

O diligente e complexo processo de urbanização das grandes cidades é o 

responsável pela contínua (re) configuração territorial do espaço dessas grandes 

aglomerações. Em grande parte as mudanças decorreram da expansão horizontal 

da mancha urbana e dos correspondentes processos de descentralização das 

atividades citadinas a partir das forças centrífugas, aqui se utilizando a terminologia 

de um trabalho clássico da Escola de Chicago (Colby, 1933/1967). 

No domínio dos processos de descentralização, são bastante conhecidos e 

estudados os impactos sobre a antiga área central, quando afetada pela transição 

de uma estrutura intra-urbana unicêntrica para uma policêntrica. Dentre muitas 

conseqüências, pode-se destacar a deterioração funcional e física das áreas 

centrais que envolviam o centro financeiro-empresarial. O resultado foi o surgimento 

da famosa ‘Zona de Obsolescência’, comumente presente nas grandes metrópoles 

mundiais. 

Em se tratando de cidades portuárias, como aqui é o caso (Santos), a 

associação das mudanças técnicas ocorridas no transporte marítimo (uso crescente 

dos conteiners, preferência pelos terminais especializados, aumento do calado das 

embarcações, etc.), transformou as áreas contíguas aos portos antigos em parte 

integrantes desse setor degradado da cidade. Tais locais foram, assim, desprezados 

como local de residência pelas camadas de médio e alto status social e como opção 

locacional pela maioria das atividades econômicas, particularmente aquelas 

sincronizadas com as atividades antes desenvolvidas pelo porto. 

Esse fenômeno, que demonstrava ser irreversível, passou por intensas 

mutações nas últimas décadas, particularmente nas de 80 e 90, e sobretudo nas 

cidades dos países desenvolvidos. As constantes mudanças na economia mundial, 

e a composição de uma economia crescentemente globalizada trouxeram, dentre 

seus muitos impactos, a constituição de uma hierarquia global de cidades (Sassen, 

2001) e a ampliação (em especial nessas cidades) dos setores de renda alta e 

média-alta, ligados às atividades de gestão da economia globalizada. Se 
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acrescermos o papel de grande relevância do capital imobiliário no processo geral 

de reprodução do capital, somado à crescente competição entre os lugares no 

processo de atração de investimentos e de moradia da população de maior nível de 

renda, em conjunto com uma maior preocupação com a preservação da memória 

arquitetônica, temos toda a fundamentação para discernirmos todo um conjunto de 

processos de recuperação de áreas urbanas degradadas desencadeados, em todo o 

mundo nos últimos tempos, os quais são conhecidos como revitalização, renovação, 

requalificação ou reabilitação urbana. 

Muito embora se verifique certo conflito quanto ao emprego de tais 

terminologias, há que se fazer distinções entre elas. O primeiro termo, revitalização, 

é relativamente pouco empregado no universo dos especialistas ligados aos 

assuntos urbanos, uma vez que sua etimologia sugere uma visão preconceituosa e 

errônea da área de intervenção. Não é o caso de voltar a dar vida a uma área que 

não estava morta, ainda que seja compreensível que não seja essa a perspectiva de 

muitos que empregam essa palavra ao se referirem a processos de recuperação de 

áreas urbanas degradadas. 

Quanto à renovação urbana, essa denomina um processo de substituição das 

formas urbanas existentes e sua permuta por outras modernas. Pode ser pontual, 

geralmente obra da iniciativa privada, ou difusa83, comumente pela ação planificada 

do Estado, quando abrange uma área ampla e totalmente alterada, inclusive no 

tocante à sua malha urbana. 

A reabilitação constitui um processo integrado de recuperação de uma área 

urbana que se pretende salvaguardar, implicando o restauro de edifícios e a 

revitalização do tecido econômico e social, no sentido de tornar a área atrativa e 

dinâmica, com boas condições de habitabilidade. 

Já a requalificação urbana, nesta pesquisa a denominação que demonstra 

singular interesse, engloba processos de alteração em uma área urbana com o fim 

                                                 
83 Tal categoria de renovação (difusa), foi detalhada por YÁZIGI (2003: 90-91), que a denominou 
renovação linear e em redes, especificando ser aquela que ‘por iniciativa oficial ou de uma empresa 
pública acontece, fundamentalmente, em função de um sistema viário (pneumático ou trilhos) e da 
infra-estrutura subterrânea (água potável, esgotos, energia elétrica, gás ...). São ações que estimulam 
uma ocupação mais intensa. Em outras palavras, linearidade é um passo decisivo a complexificação 
da cidade, isto é, as transformações se propagam em outros sentidos; criam, fatalmente, usos e 
fluxos, que alteram partes ou o todo na malha adjacente.’ 
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de conferir-lhe nova função (ou novas funções), diferente daquela, ou daquelas, pré-

existentes. Desse processo, fica notório que uma ação voltada à gestão territorial 

pode, simultaneamente, possuir um caráter de renovação e de requalificação.  

Do conjunto de intervenções passiveis de se implantar em áreas centrais 

degradadas, pode ocorrer ainda um outro processo, conhecido como gentrification, 

ou gentrificação, aportuguesando o termo. Tal fenômeno pode ser definido, de 

maneira muito resumida e simples, como um retorno da população de alto status à 

área central citadina, enquanto local de moradia. Não obstante, a terminologia 

gentrification denomina, para muitos autores, outras conotações mais profundas e 

abrangentes, as quais se tentará, ao longo deste capítulo, enfocar. 

Tomando o pano de fundo exposto acima, a intenção neste capítulo é fazer 

uma análise sobre as diversas iniciativas e planos efetuados pelas diversas 

administrações públicas, no Brasil e no exterior, com o objetivo declarado de renovar 

a área central da cidade e, em particular, sua região portuária. O objetivo é tentar 

demonstrar que, a despeito das iniciativas governamentais buscarem balizar suas 

ações nos casos de revitalização/requalificação ocorridos em outras cidades, as 

especificidades sócio-econômicas e políticas da cidade de Santos (as quais não 

podem ser dissociadas do contexto nacional) vêm constituindo sérios obstáculos aos 

objetivos traçados pelo poder público local. Em suma, pretende-se demonstrar que, 

ainda que a cidade de Santos possua algumas características de outras cidades, 

brasileiras ou não, que tiveram experiências positivas no tocante a requalificação de 

sua área central, seu projeto e seu plano devem ser personalizados. O uso de 

modelos pré-estabelecidos já vivenciados em outras localidades pode gerar 

conseqüências desagradáveis, e em alguns casos, danos irreparáveis. 

 
Requalificação Urbana: Discurso e Prática 
 
Grosso modo, todos os conceitos a respeito dos discursos e práticas sobre 

‘requalificação urbana’ foram moldados e estruturados em contextos urbanos de 

grandes metrópoles mundiais como Barcelona, Londres e Nova York, dentre outras, 

como respostas a dificuldades urbanísticas peculiares, que não obrigatoriamente se 

afiguram em todas as grandes cidades do mundo; e se ocorrem, tampouco podem 

ser solucionadas conforme um ‘padrão universal’ que não leve em conta as 
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realidades locais. A esse respeito, enquanto discurso sobre o espaço, ele se 

apresenta como um conjunto de idéias políticas, sociais e econômicas e outras, de 

intervenção que se pretenda aplicar em qualquer realidade urbana, conjugando um 

rol de práticas urbanísticas direcionadas à valorização de espaços sub-utilizados. 

Entretanto, nos exemplos de sucesso que se tem noticia, espaços que passaram por 

intervenção, possuíam potencial de valorização imobiliária e, notadamente, na 

grande maioria das cidades em que o processo se consolidou, estava vinculada ao 

patrimônio urbano de relevante valor histórico e cultural nos vários níveis, local, 

regional, etc. 

É notório que, para se constituir exatamente o que se deseja nomear quando 

da utilização do termo ‘requalificação urbana’, faz-se necessário referenciar o 

momento histórico em que tal discussão teve início, bem como o discurso/prática e a 

reflexão teórica vinculada. No que tange a requalificação enquanto estratégia de 

intervenção urbana, o processo de gentrificação (gentrification) revela-se, sem 

dúvida, num dos marcos iniciais, e mais constante fenômeno abarcado pela literatura 

pertinente ao tema nas diversas áreas do conhecimento. 

O termo em pauta (gentrification), traduzido freqüentemente como o 

‘enobrecimento’, foi cunhado em 1964 pela socióloga Ruth Glass84, nas descrições 

das transformações por que passaram os bairros operários de Londres. Na 

paisagem delineada por Glass, os bairros tradicionalmente ocupados pelas classes 

menos favorecidas haviam sido apropriados pelas classes mais abastadas (média e 

alta), transformando a paisagem de modestas casas de trabalhadores, num cenário 

de residências elegantes e caras. 

Tal processo ocasionou a expulsão da população que ocupava tais espaços, 

basicamente pela valorização imobiliária ocorrida, alterando a composição social 

destes lugares. O termo gentrification deriva do vocábulo inglês gentry (aristocracia, 

nobreza), daí o sentido de ‘enobrecer’ a área em questão. 

Os processos de gentrification ocorreram inicialmente numa realidade urbana, 

fluentemente descrita pelos especialistas-pesquisadores sobre o tema, como um 

indício da emergência da cidade pós-moderna, segundo VIEIRA (2004: 33), ‘Além 

de serem engendradas pelo movimento do capital, que valoriza e desvaloriza 
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constantemente espaços específicos da cidade, os processos de gentrification, são 

também reflexo de transformações conceituais no campo da Arquitetura e 

urbanismo, conseqüência do colapso da ideologia modernista de planificação e 

gestão das cidades, que gerou novas reflexões e propostas para gestão de um 

espaço urbano cada vez mais extenso e fragmentado’.85 

Sobre o conceito de gentrification, há autores que se aprofundam na pesquisa 

do fenômeno, apontando opções mais abrangentes que as citadas anteriormente. 

Em YÁZIGI (2005: 86), é possível sentir a crítica aos que apresentam variantes do 

fenômeno de gentrificação, imprimindo significados dos mais diversos ao termo. 
‘Uma busca nos dicionários especializados mostrará várias descrições para 
o fenômeno. Em comum há: o termo é exclusivo para áreas previamente 
habitadas por classes trabalhadoras, cuja unidade de vizinhança foi sendo 
comprada e elitizada pelas classes superiores, para fins de moradia e de 
serviços sofisticados. A expressão nunca falta nas considerações 
arquitetônicas e urbanísticas desses casos é justamente ‘classe social’. De 
acordo com essa premissa então, quando, por exemplo, acontecer de ricos 
ocuparem uma área até então despovoada, não se pode dizer que há 
gentrificação. Hoje em dia, certos autores, têm dado nuances ao termo, 
falando também de gentrificação gay, artística ou outras. Isso me parece 
deturpação, pois não se pode confundir orientação sexual ou profissional 
com classe social, a menos que tenha ocorrido uma elitização profissional 
ou sexual... Nesse sentido, a gentrificação cultural só pode ocorrer com 
uma ocupação geográfica e cultural da elite em substituição a um uso 
cultural que era popular, no mesmo lugar.’86 

 Os primeiros processos de gentrificação analisados incidiram numa realidade 

urbana correntemente citada pelos pesquisadores como indicativa da emergência da 

cidade pós-moderna, uma nova fase do desenvolvimento citadino no cenário do 

capitalismo mundial, que infere tanto nas transformações físicas do espaço, quanto 

da cultura e sociabilidade urbanas. Além de serem geradas pelo movimento do 

capital, que tem o poder de valorizar ou desvalorizar áreas específicas da cidade, os 

processos de gentrificação refletem também as alterações conceituais na Arquitetura 

e Urbanismo, reflexo do esgotamento da ideologia modernista de planejamento e 

gestão de cidades. 

Para o autor David HARVEY (2002: p.69), a linha divisória fundamental entre 

o modernismo e o pós-modernismo, na arquitetura e na concepção urbana, é a 

                                                                                                                                                         
84 GLASS, Ruth. Aspects of Change. London: Center for Urban Studies – MacGibbon and Kee, 1964. 
85 VIEIRA, Vânia Feichas. OS DONOS DO CENTRO: Discursos e estratégias de intervenção no 
centro de São Paulo. Dissertação de Mestrado: Departamento de Antropologia/USP, 2004, p. 33. 
86 YÁZIGI, Eduardo. Funções Culturais da Metrópole: metodologia sobre requalificação urbana do 
centro de São Paulo. In: Carlos, A. F. A. e Carreras, Carles (Orgs.). Urbanização e Mundialização: 
estudos sobre a metrópole. São Paulo: Contexto, 2005. 
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renúncia da idéia modernista de que o planejamento e o desenvolvimento das 

cidades deveriam estar centrados em planos urbanos metropolitanos, e esses 

deveriam ser tecnologicamente racionais e eficientes, embasados por uma 

arquitetura ‘despojada e funcional’, segundo autor: 
 
‘[...] o pós-modernismo cultiva, em vez disso, um conceito do tecido urbano 
como algo necessariamente fragmentado, um palimpsesto de formas 
passadas e superpostas umas às outras e uma colagem de usos correntes, 
muitos dos quais podem ser efêmeros.’87 

Ressalta Harvey, ainda, que o grande diferencial entre o projeto urbano 

moderno e pós-moderno é que a proeminência do planejamento citadino transfere-

se da idéia de plano para projeto, haja vista a impossibilidade de dirigir a metrópole 

como um todo. Além disso, dada à fragmentação existente na cidade, na visão pós-

modernista, a gestão urbana deve estar sensível às tradições vernáculas e à história 

local, vindo a gerar, mesmo em casos de renovação, um diálogo com os conteúdos 

do lugar, refutando a antiga idéia de totalidade imposta pelo plano (modernista), 

assumindo a proposta de projeto. O projeto urbano, assim, passa a ser constituído a 

partir dos significados sociais que envolvem os vários lugares da cidade, das 

histórias e tradições locais, e até pelas memórias afetivas ligadas a eles. A imagem 

de palimpsesto citada pelo autor, revela essa nova forma de encarar o urbano, em 

que o projeto deve levar em conta a fragmentação da cidade, que suas partes estão 

sujeitas a uma constante mutação, e os usos e significados vão se sobrepondo e se 

transformando, reescrevendo-se, continuamente, no espaço urbano. 

No Brasil, Otília ARANTES (2000: 18-19), analisou a passagem do projeto 

moderno ao pós-moderno na Arquitetura e Urbanismo, pautando-se na periodização 

utilizada pelo urbanista italiano Campos Venutti para elencar o seria o projeto pós-

modernista. Para a autora, as características do pós-modernismo são: 
 
‘[...] atenção voltada para as áreas intersticiais, vazias ou degradadas, no 
sentido de promover o adensamento urbano, porém requalificando-as, seja 
do ponto de vista do uso, seja dos atributos ambientais; definição de 
prioridades, áreas nevrálgicas ou propícias a intervenções acupunturais, 
corrigindo o ponto de vista centralista do período anterior (justamente a 
contrapartida do expansionismo periférico, desprovido de serviços e sem 
qualidade). Venuti acreditava (...) que tais previdências contrariavam os 
interesses rentistas, desfazendo os desequilíbrios territoriais e sociais.’88 

                                                 
87 HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2002. 
88 ARANTES, Otília et. alli. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 
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O cerne da questão pós-modernista era, então, voltar-se para os espaços 

citadinos construídos, muitos abandonados pelas iniciativas públicas e privada, 

requalificando-os, dando-lhes novos atributos que possibilitassem a reativação do 

seu uso e significados, ou até criando novos, denotando-o, inclusive, como 

alternativa de resistência à lógica da expansão da mancha urbana, produto, 

normalmente imposto, pelo nexo do mercado imobiliário. Como decorrência de tais 

transformações, é ressaltada a noção de lugar dentro da paisagem citadina. 

Contudo, a idéia de Venuti de ‘que os interesses ‘rentistas seriam 

contrapostos, uma vez que não haveria mais áreas privilegiadas a receberem os 

afluxos do capital em detrimento de outras que permaneceriam sem investimentos (o 

espaço urbano é resultado da somatória de seus lugares)’, acabou não ocorrendo. O 

próprio Venuti constatou, vinte anos depois de lançado o conceito, no prefácio da 

quarta edição da obra La terza generazione dell’urbanistica, publicada em 1990, que 

a urbanística reformista proposta por ele acabou se deturpando devido ao fato do 

regime imobiliário haver se concentrado. 

O espaço urbano, de acordo com ZUKIN (2000: 82), visto e entendido como 

essa coleção de lugares, reveste-se de uma ambigüidade basilar, o que vem permitir 

que os espaços da cidade moderna transformem-se em espaços liminares pós 

modernos, capazes de tornarem-se atraentes para apropriação por interesses 

privados. A autora em questão, analisa nomeadamente de que maneiras a cidade 

pós-moderna é edificada, num processo de apropriação de espaços, que vem 

resultar na construção de uma paisagem urbana diferenciada, resultante  das 

influências do mercado e do poder na edificação do urbano. O espaço da urbe torna-

se aberto a essas influências, uma vez que a liminaridade citada anteriormente  

dificulta o esforço de construção de uma identidade  espacial coletiva – a despeito 

de o programa inicial indicar justamente o diálogo com as tradições locais como 

base da construção dos projetos, resultado do fato paradoxal de que os lugares 

podem tornar-se atraentes como potenciais espaços lucrativos justamente em 

decorrência do desgaste da diferenciação local.89 

 
89 Complementa Zukin, ‘Esse aparente paradoxo decorre do fato de que a própria recuperação da 
tradição vernacular é uma construção discursiva, e que a valorização do espaço pelas forças de 
mercado podem, certamente, concorrer para criar a paisagem do poder – a paisagem urbana pós-
moderna. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

130

 
A autora destaca, ainda, que as fontes que fazem erodir essa identidade 

espacial estão vinculadas aos processos de mudanças que transpõe o século XX e 

excedem os limites do espaço urbano, mas que são situados na rotina da vida 

cotidiana pela presença desses lugares (espaços liminares), que mapeiam na 

paisagem urbana pós-moderna a oposição entre: ‘mercado – as forças econômicas 

que desvinculam as pessoas de instituições sociais estabelecidas e lugar – as 

formas espaciais que as ancoram no mundo social, proporcionando a base de uma 

identidade estável (ZUKIN, 2000: 83). E defende ainda a autora, que o conceito-

chave paisagem permite que se perceba a lógica na produção dos espaços, uma 

vez que toda paisagem é uma ordem social imposta ao ambiente, e por ser 

socialmente construída ela é edificada em torno das instituições sociais dominantes 

e ordenada pelo poder das mesmas. 

Contudo, as formas de sociabilidade presentes no espaço, bem como os uso 

e significados que daí decorrem, revestem a paisagem resultante de um caráter 

dual, e tal dualidade, que implementa toda uma dinâmica específica na cidade pós-

moderna, tem como principal fomento o fluxo de capitais. De acordo com ZUKIN 

(2000: 85): 
‘Enquanto o capital móvel pode sujeitar uma paisagem que, de outro modo, 

permaneceria estável, a uma ruptura causadas pelas forças do mercado, as 
atividades diárias e os rituais sociais que constituem o vernacular estão, 
inelutavelmente, vinculados ao lugar. Assim, os interesses capitalistas 
desempenham um papel essencial como agentes da dialética entre 
mercado e lugar. Além disso, como conseqüência, sua revisão da paisagem 
fomenta mudanças no vernacular.’90 
 

É justamente nessa oscilação que o mercado, em particular o imobiliário, 

ganha desmedida importância na elucidação dos processos de transformação 

urbana e dos fenômenos interligados, dentre eles a gentrificação. Conforme Arantes 

(2000: 31) ‘Processos de gentrification, e os outros tipos de transformações urbanas 

similares, devem ser entendidos, portanto, como o componente espacial de um 

processo mais amplo de reestruturação econômica, social e política que vem 

ocorrendo nas cidades, decorrente dessas transformações no capitalismo global.’ 

O sentido do termo ‘requalificação urbana’, como já citado anteriormente, 

descreve-se como um processo mais abrangente do que a gentrification, fenômeno, 

                                                 
90 ZUKIN, S. Paisagens urbanas pós-modernas: mapeando cultura e poder. In: Arantes, Antonio 
(org.), O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000. 
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segundo definições, especificamente unido à moradia. Muito embora a gentrificação 

seja uma forma, muito específica, de ‘requalificar’ o espaço, há que se salientar que 

existem outras, voltadas a implementar nova qualidade ao espaço, que podem 

abranger usos dos mais diversos. Sem dúvida, a valorização da área central 

histórica de grandes cidades releva-se num exemplo marcante de requalificação 

urbana, mas não o único, de acordo YÁZIGI (2005: 82) 
 
‘A bem dizer, requalificações urbanas sempre existiram desde o Faraó 
Aquenaton, por exemplo. A diferença é que outroraelas se realizavam em 
décadas ou séculos. Pode-se dizer que nada era definitivo na cidade, do 
mesmo modo que hoje. Como surgem inadequações do tecido urbano, a 
requalificação urbana se torna inevitável, fazendo, como já foi dito, que só 
nos reste discutir seu conteúdo e seu sentido. No entanto, tenhamos claro 
que a requalificação não é exclusiva dos velhos centros das 
metrópoles: ela abarca o conjunto do tecido territorial, como seu 
patrimônio imobiliário, tanto rural como urbano. Renovar é fazer uma 
escolha. (grifo meu) 
 

Famosos centros urbanos como Londres, Nova York, Berlim, Paris, 

Barcelona, dentre muitos, tiveram seus centros históricos requalificados ao longo 

das últimas décadas. Tais transformações tinham por base, a princípio, o discurso 

montado em torno do centro enquanto ‘patrimônio’, e as práticas de transformação 

espacial estavam relacionadas à ampliação dos setores turístico e financeiro, 

dinamizando paralelamente as atividades imobiliárias da área requalificada e seu 

entorno. As áreas aonde incidem essas práticas, comumente degradadas, de 

propriedade pública ou semipública – antigos armazéns portuários, fábricas 

desativadas, e outros, tornam-se possíveis alvos de projetos de urbanização, com 

vistas a integrar nessas áreas atividades de cultura, recreação, compras e 

habitação, nessa última, geralmente para moradores de alta renda. O modelo em 

questão se aplica, normalmente, às cidades antigas que já detinham vocação 

turística, envolvem investimentos na esfera pública e privada, e quase sempre 

excluem a população de menor poder econômico que, por conta dos custos 

elevados, fica privada de consumir tais áreas. 

Um dos pontos singulares da pós-modernidade na experiência urbana revela-

se no reconhecimento do poder da chamada ‘indústria cultural’ para fomentar a 

economia das cidades – capitalizando o patrimônio histórico e os equipamentos 

vinculados à cultura presentes, sobretudo, nos centros históricos. Desta forma, 

através de reformas diversas no seu patrimônio mais antigo, as cidades buscariam 
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formas de acumular ‘capital cultural’ que lhes permitirá destacar-se na hierarquia 

mundial de cidades. Portanto, os processos de requalificação visam, através de 

projetos diversificados, criar uma identidade local para o consumo global. Os efeitos 

decorrentes dessa ‘suposta’ inserção no mercado global, invariavelmente, limitam ou 

excluem o acesso daqueles cujo poder de consumo é limitado, aumentando o fluxo 

das camadas que tenham condições de consumir, simbólica e materialmente, o 

capital acumulado. 

Com vistas a ilustrar esse processo de requalificação, recupero, na 

seqüência, algumas experiências, no Brasil e no exterior, para, ao final, abarcar a 

experiência que aqui remonta maior interesse – a de Santos. Cabe frisar que o 

espírito dessa exposição de áreas centrais já requalificadas não é o de aponta-las 

como modelo ou paradigma para a experiência santista, ao contrário, o intuito é 

apontar os pontos positivos e negativos de cada qual, de forma que na experiência 

de Santos aplique-se às decisões de sucesso, e suprima-se aquelas que, de uma 

maneira ou outra, foram mal sucedidas. 

 
EXEPERIÊNCIAS  NO  BRASIL 

 
Salvador - a recuperação do Pelourinho 

 

Nos anos 30 do século passado (XX), o Pelourinho e as áreas contíguas a ele 

já eram sinônimo de cortiço, decadência, bandidagem e prostituição. Em 1945, o 

escritor baiano Jorge Amado narrava o Pelourinho como ‘o fim do mundo’, dada sua 

imundice e pobreza. Em um estudo realizado em meados do século passado (1959), 

o Prof. Milton Santos pôde observar que os habitantes do Pelourinho moravam em 

condições por ele classificadas de miseráveis. Contudo, nessa época, o centro de 

Salvador mantinha ainda sua importância: era espaço de comércio, escritórios e 

terminal do transporte urbano. 

Foi a partir da década de 50 que essa centralidade viu-se afetada. O período 

de descentralização coincidiu com o início da industrialização em Salvador, a partir 

dos impactos da instalação da Petrobrás (em 1947), dos incentivos da SUDENE 

(1959), do Centro Industrial de Aratu (1967) e do Pólo Petroquímico de Camaçari 

(1978). Em decorrência da descentralização resultou num forte processo de 

marginalização e deterioração do centro histórico, processo ao qual foi somado uma 
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intensa campanha pública que o associava com a pobreza, a marginalidade e a 

prostituição. A mídia (jornais) se incumbiu de veicular ferozmente o preconceito com 

o lugar, a tal ponto que, no final da década de 60, apresentava essa área como lugar 

de ruínas, vadiagem, desordem, ruas de marginais, como a ‘parte negra da 

cidade’91. A prostituição ocupava, em 1970, 40% da população do Maciel, cifra que 

baixou para 3% no ano de 1983. Conforme salientam Simões e Moura, ‘o ‘pecado’ 

maior do Maciel não é a prostituição ou o vício, mas a pobreza, que ocupa o espaço 

que o grande capital quer tomar’92 (SIMÕES e MOURA, 1986: 44). 

Assim, entre as décadas de 1950 e 1970, o Pelourinho foi, cada vez mais, 

sendo abandonado pela reorganização do espaço urbano, pelos efeitos do processo 

de industrialização e pelo preconceito. O centro histórico de Salvador chegou na 

década de 80 praticamente esvaziado de suas funções administrativas, e cada vez 

mais desamparado nas suas funções habitacionais. O abandono da área do 

Pelourinho/Maciel deu-se pela impossibilidade de moradia em que se encontravam 

seus prédios. Devido ao abandono por parte dos proprietários e também pelas 

autoridades, a área ia esvaziando-se e as unidades habitacionais iam adensando-se. 

Em 1969, eram 13 os prédios totalmente arruinados no Maciel; em 1978 já eram 41 

e em 1988 eram 51 prédios. A expulsão da população da área do Pelourinho, 

portanto, já se dava, gradativamente, desde a década de 70 devido ao abandono da 

área. 

A propósito da situação do Pelourinho, nos anos 90, que se desmoronava, 

vítima do desmazelo, da pobreza e da marginalidade, a área vinha sendo alvo, 

desde os anos 60, de discussões e projetos de intervenção por organismos 

internacionais, por órgãos e setores administrativos da cidade e por uma pequena 

parte da sociedade civil organizada. Cabe destacar que o ‘turismo’ era o mote 

principal para a tentar recuperar e preservar o patrimônio arquitetônico daquela área. 

A primeira medida com vistas a proteger o patrimônio do Pelourinho (e de Salvado 

como um todo), foi à criação da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia, em 1967, contudo, o órgão, até a década de 80, ano em que se tornou 

                                                 
91 CARVALHO S. NETO, Isaias. Centralidade Urbana. Espaço e Lugar. Esta Questão na Cidade do 
Salvador. São Paulo: Tese de Doutorado, FAU/USP, 1991. 
92 SIMÕES, Maria Lúcia, MOURA, Milton. "De quem é o centro histórico de Salvador?" Cadernos do 
CEAS, N.96, 1986. 
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instituto – o IPAC, teve suas ações mais voltadas para a esfera social que para o 

restauro e/ou para a manutenção do patrimônio propriamente. 

O consultor da Unesco, Michel Parent, em seu relatório datado de 1967, já 

propunha para a área a finalidade turística, na modalidade ‘cultural’. A Administração 

Municipal estava sob responsabilidade do Prefeito Antonio Carlos Magalhães, que 

em 1969 acatou as propostas da Unesco e deu início a um projeto de recuperação 

aproveitando o conjunto do Pelourinho como ‘centro cultural turístico’. Até a primeira 

metade da década de 70 estavam reformados os casarões do Largo do Pelourinho 

aonde foi implantado o Senac, o Hotel Pelourinho, a Pousada do Carmo e inúmeros 

ateliers de arte. Nessa primeira intervenção tentou-se seguir as recomendações da 

Unesco, ou seja, combinar o turismo com a recuperação e a preservação do 

patrimônio edificado. 

No ano de 1977, o então Governador do Estado, Prof. Roberto Figueira dos 

Santos, tentou fomentar ainda mais a ‘animação turística’ da área do Pelourinho. Já 

no ano seguinte a Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Salvador – Conder, elaborou a denominada ‘Proposta de Valorização do Centro de 

Salvador’, que aferiu, após estudos, que havia estreita relação entre o uso 

habitacional e a deterioração – entre 1967 e 1977, ruíram e terminaram desabando 

mais de 50 prédios em Salvador, a maioria deles localizada na área histórica entre o 

Pelourinho e o Saldanha. Provou-se também a relação inversa, ‘nas áreas aonde 

foram intensificadas as atividades comerciais o estado de conservação era melhor’93 

(Governo do Estado da Bahia, Conder, 1978: 23). 

Já no início da década de 80 teve início o declínio nas intervenções no 

Pelourinho devido à finalização do ‘Programa Centros Históricos’, o qual financiava a 

maior parte das intervenções. Após a Declaração da Unesco, datada de 1985, que 

promulgou o centro histórico de Salvador como Patrimônio da Humanidade, os 

ânimos sobre a recuperação e a preservação dessa área voltaram a ficar acirrados. 

No ano de 1991, no governo estadual de Antonio Carlos Magalhães, uma 

equipe ligada ao setor de planejamento do governo estadual elaborou o Termo de 

Referencia para orientar e operacionalizar o ‘Programa de Recuperação do Centro 

                                                 
93 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. Proposta de Valorização do Centro Histórico de Salvador. 
Salvador, 1978. 
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Histórico de Salvador’, que deveria ser efetuado pelo IPAC/Instituo do Patrimônio 

Arquitetônico e Cultural e pela CONDER/Cia. de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Salvador. Os objetivos do programa foram à recuperação e 

restauração, a sua manutenção de forma contínua e o ‘desenvolvimento do potencial 

produtivo da área’94 (IPAC, 1995). O início das obras data do 13 de maio de 1993. O 

aludido Termo de Referência indicava: ‘incentivar a vocação turística que se 

fortalece a cada dia, fomentando o surgimento do comércio específico e infra-

estrutura de apoio [...] propõe-se.... estímulo às manifestações culturais 

espontâneas’95 (IPAC, 1991: 59-60). 

De 1993 até agora foram recuperados pelo menos 620 casarões, foi instalada 

infra-estrutura na área (água, energia elétrica, esgoto, telefone, iluminação, limpeza, 

acessibilidade, etc.) e, principalmente, conseguiu-se a ‘reversão do quadro sócio-

econômico, caracterizado pelo empobrecimento da população e arruinamento físico 

crescentes’ (Secretaria de Cultura e Turismo, Seplantec, Conder, Ipac, Governo da 

Bahia, s/d). O IPAC reverteu o quadro de pobreza da área do modo mais simples, da 

maneira mais autoritária e, por que não dizer, elitista: expulsando a população pobre 

e miserável da área para a periferia. A intervenção no Pelourinho pode ser 

classificada de autoritária e elitista porque expulsou os moradores por serem pobres, 

do mesmo modo como foram expulsos os pobres do centro do Rio de Janeiro na 

reforma de Passos Pereira. É lastimável perceber que, mesmo após um século de 

experiências, boa parte dos gestores urbanos ainda tomam decisões contrárias aos 

interesses da maioria, e os dados confirmam – a intervenção do Pelourinho expulsou 

cerca de 95% da população residente. 

No entanto, a expulsão da população residente contrariava diretamente o TR, 

que previa ‘sobretudo a atenção com o habitante do Centro Histórico de Salvador, 

com o seu desenvolvimento sócio-econômico e cultural’. O IPAC justificou e atestou 

que a eliminação da população residente se deu por ser essa incompatível para o 

desenvolvimento do turismo, nem possuir recursos para devotar à recuperação e/ou 

manutenção dos prédios. Segundo Adriana Castro, diretora do IPAC em 1994, e 

uma das autoras do TR, ‘a manutenção da recuperação não poderia ser feita pelos 

                                                 
94 Idem. Centro Histórico de Salvador, Programa de Recuperação. Salvador's Historic District, 
Recovery Program Salvador. Salvador: Corrupio, 1995. 
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seus antigos habitantes na medida em que se tratava de uma população sem 

condições econômico-culturais de conservá-lo’. E continuou, ‘marginal tem que ser 

tratado pela polícia ou órgãos assistenciais, não pelo patrimônio histórico [...] Não 

pode haver romantismo: marginal não pinta a casa e faz fezes na rua’ (Folha de São 

Paulo: 03/10/94). Na visão do IPAC, é o dinamismo econômico que proverá e 

garantirá a conservação da área, daí se suprimir o uso residencial na área: em 1998, 

só 3,1% dos imóveis do Pelourinho tinham um uso residencial, enquanto que 35,1% 

tinham um uso comercial e 12,2 % um uso de serviços (IPAC, 1997/1998). 

Conforme declarações do IPAC, ‘não houve expulsões’, apenas a população 

local teria ‘optado’ pelas indenizações que, na época, variaram entre 150 e 2.000 

dólares. Dos ex-moradores do Pelourinho, apenas uma ínfima parcela foi relocada 

no próprio Centro Histórico, a grande maioria foi removida para áreas periféricas 

distintas. Na grande maioria dos casos de remoção, seja para o centro ou para a 

periferia, inferiu na melhoria da qualidade de vida dos removidos. 

Finalizando a análise sobre a intervenção do Pelourinho, vale ressaltar o 

gerenciamento centralizado ocorrido na área desde as primeiras intervenções. 

Sempre foi prática da Fundação IPAC, a partir de 1967, adquirir os imóveis que ela 

mesma restaurava. Assim, em 1995, o IPAC tornou-se o maior proprietário da 

região, detinha nada menos que 42,9% dos imóveis da área. Utilizando o regime de 

Comodato (transferência da gestão de propriedade para o estado, num prazo de até 

10 anos). Essa situação fundiária permitiu ao IPAC e ao Estado definir o perfil de 

atividades que desejava para a área, controlando simultaneamente o uso do solo, e 

quem poderia se instalar no Pelourinho recuperado. Desde o princípio não houve 

qualquer tentativa por parte da administração em buscar alianças com a comunidade 

ocupante do lugar ou com os movimentos culturais, os quais já reivindicavam a 

recuperação da área, muito antes da primeira iniciativa oficial96 (Futura: 1995, 13) . 

Cabe frisar, como último argumento sobre a recuperação do Pelourinho, que o TR – 

Termo de Referência, idealizado pelo IPAC (1991), desde o início, propunha a 

‘recuperação’ pautada na ‘efetiva participação das comunidades residentes na área’, 

com base no modelo de ‘intervenção participativa’. Até 1997, a municipalidade ficou 

                                                                                                                                                         
95 IPAC, Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Termo de Referência, Plano de Ação 
Integrada do Centro Histórico de Salvador. Salvador: Documento Oficial, 1991. 
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excluída do processo de revitalização do Pelourinho. Foi somente a partir deste ano, 

onde foi eleito um prefeito alinhado com a tendência política do Governo do Estado, 

foi que a prefeitura iniciou a sua participação como uma das administradoras. No 

entanto, mesmo com essa novidade, o projeto é comandado segundo uma 

perspectiva centralista e não negociada, típica do planejamento urbano dos anos 70. 

O caso da revitalização do Bairro do Recife 

As primeiras propostas de revitalização do bairro do Recife se originaram dos 

programas de conservação de sítios históricos, esses idealizados ainda na década 

de 70. Em 1986, a opinião pública classificou o centro do Recife como uma das 

áreas mais problemáticas da cidade, particularmente pelo uso do espaço público, na 

sua quase totalidade, pela economia informal – ambulantes, camelôs.  

O centro do bairro do Recife entrou em franca decadência devido a alguns 

fatores, os quais possibilitaram o surgimento de novas centralidades nas décadas de 

70 e 80, dentre os fatores destacam-se: com a diminuição da atividade portuária na 

área, boa parte da economia lá instalada para atender tal demanda tornou-se 

inoperante, e com o passar do tempo obsoleta – com a utilização de contêineres 

para o transporte e armazenamento, parte dos locais de acondicionamento 

(armazéns) tornaram-se dispensáveis.  

A degradação física das edificações, bem como dos espaços públicos, do 

bairro do Recife chegou a um ponto tal que a zona foi estigmatizada como ‘marginal 

e perigosa’. A prefeitura local elaborou uma estratégia com vistas a orientar a 

municipalidade como intervir no processo de degradação da área central. A tática 

visava a implementação de um plano de intervenção subdividido em duas áreas de 

atuação: uma específica para o Bairro do Recife, e outra mais abrangente para o 

restante do Centro. 

No Bairro do Recife foi criado o Escritório de Revitalização do Bairro do 

Recife, que iniciou uma forte campanha sobre a revitalização do lugar, cuja 

orientação tinha as mesmas premissas para o Centro. A revitalização dos sítios 

históricos do Recife sofre forte influência da´s experiências italianas, particularmente 

as pautadas nos princípio da Conservação Integrada, assunto a ser tratado neste 

                                                                                                                                                         
96 FUTURA – Instituto de Pesquisa. Estudo de modelos alternativos para administração e manutenção 
da área recuperada do Centro Histórico de Salvador. Salvador: Relatório Parcial, 1995. 
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mesmo capítulo, a posteriori. A premissa de resgatar a memória do lugar e de seus 

habitantes, possibilitando que a população participasse ativamente na elaboração 

dos projetos e planos era latente. No entanto, a postura tão democrática dos 

administradores não permitiu a reversão rápida da degradação. O direcionamento 

das decisões para um único grupo social formado, basicamente, de favelados, 

prostitutas e trabalhadores portuários na sua grande maioria, mitigou as 

possibilidades de dinamizar a economia local, e afastou os ‘possíveis’ investidores 

que seriam capazes de modificar o quadro desde a década de 70. 

Em 1988, dada a uma nova formação política na cidade do Recife, essa mais 

compromissada com os interesses do empresariado, as estratégias de ação para o 

centro foram alteradas, as do Bairro do Recife ficaram estagnadas. Nos bairros 

centrais São José e Santo Antonio, onde se localizava o maior comércio varejista, foi 

executada uma operação para a retirada de ambulantes, camelôs, e outros 

trabalhadores informais, dando início a uma série de obras com vistas a recuperar os 

espaços públicos existentes na área. O ano de 1992 marcou o início de um novo 

projeto voltado à recuperação da área central do Recife - o Plano de Revitalização 

do Bairro do Recife – PRBR. Conforme ZANCHETTI (2001: 5) 
 

‘O Plano de Revitalização do Bairro do Recife difere das propostas 
anteriores no momento em que diagnostica  que a revitalização do Bairro 
necessita de  uma mudança de usos. Identifica que será necessário 
introduzir a novidade (novas atividades) para manter a continuidade 
(utilização do estoque construído existente) com o presente.  A 
permanência, entendida como a manutenção das atividades, como foi 
tratada nos planos precedentes levava a um ciclo vicioso de degradação, 
quando aliada à legislação restritiva de controle do uso do aplicada pôr 
sobre todo o espaço da ilha do Recife.’97 
 

A diferença mais latente entre o PRBR e os planos anteriores está no padrão 

urbanístico de ocupação urbana que procurou integrar e recuperar a tradição junto à 

população da transformação urbana para melhorar a qualidade de vida de todos, 

independente de serem moradores, em suma, ‘há o compromisso entre a tradição e 

a mudança’.A base da intervenção dividiu a ilha do Recife em três setores, definidos 

segundo a forma de intervenção que se incidiria. No primeiro setor, o de 

consolidação, manteve-se o processo atual de utilização do solo, esses baseados 

                                                 
97 ZANCHETTI, Silvio Mendes et al. A revitalização de áreas históricas como estratégia de 
desenvolvimento local – Avaliação do Caso do Bairro do Recife.  Recife: CECI – Centro de 
Conservação Urbana e Territorial do Recife, 2001. 
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em modelos modernistas de ocupação e construção nos lotes. No segundo, o setor 

de revitalização, área onde está concentrada a ocupação mais antiga da cidade e 

onde estão as edificações mais relevantes do ponto do patrimônio cultural devendo, 

portanto, passar por procedimentos e processos que apontem para a melhoria das 

condições de uso bem como a qualidade ambiental da área, intensificando o grau de 

utilização das edificações existentes na área. O terceiro setor, o de renovação, 

deverá ser implantado na área ocupada, basicamente, por galpões e armazéns, 

além de uma significativa parte da zona portuária. Na referida área, o plano prevê o 

incentivo na reconstrução do espaço urbano, visando aumentar a densidade  das 

construções e o aumento do valor solo. Tal processo pode ser descrito como uma 

densificação construtiva a partir da: a) elevação do potencial construtivo do setor de 

renovação; b) da ocupação da uma faixa de terra lindeira ao cais do Porto no rio 

Capibaribe, com usos urbanos em edificações de grande porte, similares às do setor 

de consolidação; e c) da manutenção do padrão construtivo e de ocupação do 

restante do Bairro. 

A partir de 1993 teve início, efetivamente, o processo de implantação do 

PRBR. Diferente da forma habitual de implantação de planos, a municipalidade 

adotou uma política de negociação com a iniciativa privada, artifício fundamental 

para gerar o aumento de adesão, e gerar credibilidade no plano quanto à sua 

viabilidade de implantação. Desta forma, o plano não era previsto como um 

instrumento normativo de redação definitiva, mas um aparato importante na 

negociação entre a administração pública e a iniciativa privada. De definitivo 

constava apenas o papel que a municipalidade deveria desenvolver, seus 

compromissos, apontando possíveis parcerias com todos os setores, particularmente 

com o privado. Assim sendo, a implantação do PRBR foi dividida em quatro fases 

distintas, todas elas pensadas no sentido de viabilizar ao máximo a adesão de 

parceiro privado, Conforme ZANCHETTI (2001: 7-8), são elas: 
Fase1- Mostrar compromisso (1º semestre de 1993) 

[...] Constituiu-se num esforço de recuperação de espaços públicos 
degradados, especialmente de calçadas, drenagem, iluminação pública. 
Outras obras de impacto foram à reabertura da Av. Alfredo Lisboa (fechada 
ao tráfego de veículos desde a década de 60) para marcar uma nova 
imagem do Bairro na Cidade, a recuperação da ponte Maurício de Nassau, 
que com sua forte carga simbólica constitui um  marco do processo de início 
da revitalização do Bairro e a melhoria do abastecimento d’água, ação de 
grande importância para a formação das expectativas futuras dos 
empresários. 
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Fase 2 - Busca de parcerias (2º semestre de 1993) 

Imediatamente à fase anterior, a Prefeitura adotou a estratégia de buscar 
parceria com empresas privadas para a recuperação e manutenção das 
praças do Bairro do Recife. O êxito da proposta mostrou à Prefeitura um 
novo caminho a ser seguido no processo de implantação do Plano. 
Outra iniciativa decisiva para o desenrolar das ações seguintes partiu da 
Fundação Roberto Marinho, que propôs à Prefeitura a realização do projeto  
“Cores da Cidade” - nos moldes daquele realizado na cidade do Rio de 
Janeiro. A idéia básica do projeto era a recuperação das fachadas dos 
edifícios da rua do Bom Jesus com tintas fornecidas por uma grande 
empresa internacional de tintas. Os proprietários dos imóveis recuperariam 
as fachadas (material e mão-de-obra), e a Prefeitura, o espaço público da 
rua. 

 
Fase 3 - Persuasão dos proprietários de imóveis (1994 e 1º semestre de 

1995) 

Foi a fase mais crítica de todo o processo. Em 1994, depois do lançamento 
do projeto “Cores da Cidade”, ficou claro que não seria fácil convencer os 
proprietários de imóveis da rua do Bom Jesus a recuperarem as fachadas 
de seus imóveis. A rua apresentava um alto grau de degradação de suas 
construções e os usos existentes não mostravam nenhuma tendência de 
expansão (intensiva ou extensiva) de suas atividades. Poucos proprietários 
aderiram, de fato, ao projeto “Cores”.  
A Prefeitura, para enfrentar o problema, ampliou o contrato com a empresa 
responsável pela elaboração do plano de utilização dos imóveis do Pólo do 
Bom Jesus (da rua do Bom Jesus à rua do Apolo, incluindo a praça do 
Arsenal da Marinha), de maneira a incluir a abertura de um escritório de 
negócios do Pólo, com a função de articular os prováveis investidores em 
novas atividades e os proprietários de imóveis.  
Ficou decidido, também, que seria necessária uma expansão da área 
geográfica do projeto “Cores da Cidade”, para incluir alguns imóveis de 
grande valor no Bairro e de propriedade de grandes associações de 
empresários locais: os prédios da Associação Comercial e da Bolsa de 
Valores de Pernambuco. 
Acrescente-se ainda que, nesta fase, a Prefeitura iniciou as obras de 
recuperação do espaço público da rua do Bom Jesus (novo calçamento, 
ordenação da fiação elétrica e mobiliário urbano). No entanto, a ação mais 
importante foi a desapropriação de cinco imóveis, na rua do Bom Jesus, que 
estavam em avançado estado de deterioração física, ou mesmo já em 
ruínas. Tal ação foi vital para a continuidade do processo de implantação do 
Pólo, pois a Prefeitura podia, daquele momento em diante, negociar 
diretamente com os investidores e, portanto, dar início ao processo de 
consolidação do Pólo. 

 
Fase 4 - Consolidação (2º semestre de 1995 e 1996) 

A finalização das obras públicas na rua do Bom Jesus, o início das obras 
nos imóveis desapropriados e a recuperação da Associação Comercial e da 
Bolsa de Valores fizeram com que a adesão ao “Cores da Cidade” 
ganhasse impulso. Em meados de 1995, começaram a funcionar os 
primeiros negócios de bares e restaurantes no Pólo.’98 
 

 
98 ZANCHETTI, Silvio Mendes et al. A revitalização de áreas históricas como estratégia de 
desenvolvimento local – Avaliação do Caso do Bairro do Recife.  Recife: CECI – Centro de 
Conservação Urbana e Territorial do Recife, 2001, p. 18. 
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Os investimentos realizados com vistas a recuperar o Bairro do Recife 

(particularmente entre os anos 1993 e 1996, que foi o período mais intensivo do 

plano) foram, em sua quase totalidade, despendidos pela municipalidade, o Governo 

Estadual aplicou apenas uma pequena parcela na melhoria do sistema de 

abastecimento. 

A título de finalizar a breve análise do PRBR, algumas considerações a 

respeito do referido plano devem ser pautadas. Os resultados aferidos do PRBR 

demonstram que a utilização de uma estratégia de gestão que agrupe os agentes 

privados nos projetos de revitalização de áreas de relevante valor simbólico para a 

população local, e esses se conduzidos por lideranças reconhecidas pelo grupo, 

pode produzir resultados significativos quanto à abertura de uma nova via de 

desenvolvimento econômico, conforme descrito em ZANCHETTI (2001: 18) 
 
‘O PRBR teve a oportunidade de ser conduzido por meio de uma estratégia 
de parceria entre poder público e agentes privados e de se adequar às 
circunstâncias locais, sem, no entanto, perder de vista os seus propósitos. A 
estratégia foi criada ao longo do processo de gestão do Plano e não a partir 
de um acordo anterior. Esta experiência de revitalização econômica e 
material constitui um exemplo de requalificação de um patrimônio construído 
que, em suas linhas essenciais, revela que as áreas históricas da cidade 
têm um imenso potencial de desenvolvimento que deve ser ativado pelo 
poder público municipal em parceria com atores econômicos locais.’99 
 

  A recuperação da região central de Vitória (ES) 

Até a década de 1960, as políticas públicas do Governo Estadual do Espírito 

Santo denotavam especial interesse na região central de Vitória no tocante a 

investimentos de recursos. O crescimento populacional desordenado e acelerado, 

aliado à percepção de que a região central tornava-se cada vez mais saturada, e 

que essa não mais respondia à demanda de expansão imprimida, fez com que a 

municipalidade expandisse a malha urbana e abandonasse os investimentos no 

centro. A especulação imobiliária, aliada à ação (des) planificada do poder público, 

foi o principal ingrediente para a transformação do centro antigo de Vitória em um 

simples ‘corredor de tráfego’, de importância sumariamente secundária. Com a 

perda da funcionalidade e da segurança na região central, a população de maior 

poder aquisitivo migrou para outros bairros ao norte da ilha, tais como – a Praia do 

Canto, o Jardim da Penha e a Mata da Praia. 

 
99 Idem, Ibidem, p. 18. 
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A degradação da região central foi revelada, particularmente, através do 

abandono e da desvalorização dos imóveis lá existentes, da migração da classe 

média e dos órgãos e segmentos ligados ao poder público e finalmente, pela 

popularização do comércio da região. Também foi possível constatar uma acentuada 

deterioração da paisagem urbana da área, a descaracterização de conjuntos 

históricos lá instalados, e uma perda significativa quanto à demografia. No entanto, 

como fator positivo há que se citar que o estágio de deterioração da área não foi tão 

expressivo como o aferido em outras capitais brasileiras onde foi diagnosticada a 

necessidade de intervenções para revitalizar o centro, tais como Salvador 

(Pelourinho) e o Recife, experiências já citadas anteriormente. 

Na década de 1980, a área central voltou a receber recursos e investimentos 

da municipalidade, os quais vieram na concepção da política de planejamento 

urbano nacional. Nesta década, alguns termos que se traduziam em metas a serem 

perseguidas passaram a fazer parte do planejamento das cidades, dentre eles 

alguns se sobressaem, como – ‘qualidade de vida’, a ‘valorização do patrimônio 

histórico’ e, a ‘participação popular’. Tais metas, muito comuns nos discursos 

políticos, justificavam a intervenção urbana que, influenciada na perspectiva 

‘empreendedorista’ do city marketing norte-americano, pelo planejamento estratégico 

catalão ou pela conservação integrada de Bolonha, traçava as políticas públicas 

municipais com vistas a inserir a cidade num contexto maior, o da globalização a 

partir da sua imagem. 

Na cidade de Vitória o interesse sobre a temática ‘revitalização do centro’ 

surgiu entre os anos 1986-1987, através de um projeto acadêmico de Graduação do 

Curso de Arquitetura  da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O projeto 

em questão provocou as primeiras discussões a despeito da necessidade de uma 

política eficaz que visasse a revitalização da área central de Vitória, a qual já 

apresentava desde o final dos anos 70, sinais de esvaziamento e obsolência que 

levaram, paulatinamente, a acentuada degradação da área. 

Durante a administração municipal de 1993-1996, a empresa pública 

Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) foi encarregada de elaborar o 

projeto do Plano Estratégico para a cidade. O projeto foi concluído somente na 

gestão seguinte (1997-2000), tendo sido denominado foi Vitória do Futuro: Plano 
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Estratégico da Cidade, 1996 – 2010. O teor do referido plano incorporou 

significativamente a temática ‘revitalização do centro da cidade’ (Prefeitura do 

Município de Vitória, 1996)100. 

No plano, em sua parte dedicada ao diagnóstico (Como está Vitória?), a 

região central foi assim apresentada – ‘centro vital da cidade de Vitória e também 

como o núcleo central da região que englobava os demais municípios vizinhos 

(PMV, 1996: 38). Já nesta época, na região central de Vitória, constatava-se a perda 

da funcionalidade, segurança e beleza a quantos fazem dele o seu habitat, seja por 

opção ou necessidade, além de uma brutal redução no ritmo dos investimentos em 

construção de novas edificações e na modernização e recuperação das já existentes 

(PMV, 1996: 38-9). Em suma, a prefeitura de Vitória tinha ciência que o centro havia 

se tornado uma área degradada e violenta, contudo, detinha dentre seu aparato 

arquitetônico, elementos de grande significado para a memória social e histórica da 

cidade e do estado do Espírito Santo. Para tais elementos histórico, a prefeitura 

tomou iniciativas protecionistas, dentre elas destaca-se o ‘Projeto de Revitalização 

do Centro de Vitória’. 

No início do ano de 2002, o ‘Plano Plurianual 2002-2005 oferecia dentre as 

suas Orientações Estratégicas – ‘preservar e restaurar os patrimônios históricos, 

cultural e ambiental, dinamizando e democratizando seu aproveitamento pela 

sociedade. Vinculada a esta orientação a ‘Revitalização do Centro’ aparecia como 

programa ‘finalístico’, cujo objetivo maior era o de ‘revalorizar’ o Centro de Vitória, 

em parceria com a sociedade, nos aspectos sócio-econômico, histórico-cultural, 

ambiental e urbano, dinamizando suas especificidades.101 Outro diferencial presente 

no plano remonta na questão ‘sustentabilidade’, quesito esse que a municipalidade 

acreditava ser o diferencial da cidade no cenário globalizado competitivo. 

 Há que se frisar que a prefeitura de Vitória obteve a 34ª classificação dentro 

do Programa Monumenta – BID (agência multilateral na recuperação de sítios 

históricos), no ano de 2001, com o seu ‘Programa de Revitalização do Centro’. Muito 

embora não tenha recebido recursos do programa em tela, apenas 20 cidades 

                                                 
100 Prefeitura do Município de Vitória. Vitória do Futuro – Plano Estratégico da Cidade, 1996 – 2010. 
Vitória: PMV, 1996. 
101 Idem. Plano Plurianual de Vitória, 2002-2005. Vitória: PMV, 2002. (A íntegra do documento pode 
se acessada no endereço: http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/estrategica/leis.htm) 

http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/estrategica/leis.htm
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brasileiras foram contempladas, foi uma vitória para a equipe técnica que elaborou o 

programa. 

Se o patrimônio edificado de relevante valor histórico ocupava lugar tão 

privilegiado nos projetos municipais de revitalização da região central de Vitória, 

restava saber quais se deseja preservar. A primeira medida foi listar os imóveis já 

tombados em nível federal (IPHAN) - a Capela de Santa Luzia (século XVI), a Igreja 

do Rosário (1765), a Igreja de São Gonçalo (1707-1766) e dois sobrados coloniais 

da Rua José Marcelino. Em nível estadual havia 14 tombamentos e, ao nível 

municipal, apenas 9 imóveis constavam tombamento. Há ainda alguns imóveis que, 

mesmo não recebendo o tombamento oficial é classificado na categoria de imóvel 

identificado, por isso tem restrições no que tange a reformas e demolições,  

restrições essas que se cumpridas dão direito a alguns incentivos fiscais, dentre eles 

a isenção do IPTU. 

Dentre as várias estratégias utilizadas pela prefeitura de Vitória no sentido de 

revitalizar a área central, uma merece destaque – incentivo ao terceiro setor. A 

Associação dos Comerciantes do Mercado da Vila Rubim é uma das diversas 

associações da região central da cidade. Muitas delas foram criadas por estímulos 

da própria prefeitura, que as utilizou como canal de comunicação com a população, 

sobretudo quando da elaboração do Plano Estratégico da cidade. Muito embora tais 

associações concebam um papel importante na organização das demandas dos 

moradores das áreas do centro, elas não deixam de ter um certo caráter para-oficial. 

A cidade de Vitória teve, desde o inicio da década de 90, uma grande 

incentivadora da revitalização da área central da cidade – a Administradora Regional 

do Centro da Prefeitura do Município de Vitória, Lilia Mello. Segundo seu 

depoimento102, os projetos de revitalização do centro existem desde 1980, contudo, 

foi somente a partir de 1997 que eles se tornaram mais pronunciados dentro do 

Plano Estratégico, abarcando inclusive o entorno do centro. 

O panorama de progressiva movimentação que se percebe ao se andar pelo 

centro de Vitória é trocado por outra impressão à noite. À medida que se encerra o 

movimento do comércio ou pelo trânsito das pessoas voltando para suas 
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residências, o centro esvazia-se. A carência de moradores em muitas dessas áreas 

centrais faz com que o cenário de intensa atividade durante o dia seja trocado pelo 

vazio noturno. Até mesmo os hotéis localizados na região central encontram-se, 

cada vez mais, desocupados, muitos até ameaçados de fechamento. 

Para enfrentar o problema do esvaziamento da área central no período 

noturno em face de não ocupação da área com fins residenciais, a municipalidade, 

através da Secretaria Municipal de Habitação (criada em 2003), se empenhou em 

implantar políticas de moradia no centro, essas aprovadas pelo Conselho Municipal 

de Habitação. Foi então criado o projeto ‘Morar no Centro’, em parceria com a Caixa 

Econômica Federal através do ‘Programa de Arrendamento Familiar’103. Tal projeto, 

segundo a Secretaria Municipal de Habitação, foi inspirado nas experiências 

realizadas no Rio de Janeiro e São Paulo, e voltava-se, particularmente, para a 

revitalização de prédios abandonados para o uso de moradias populares. 

Há de se ressaltar, no que tange à revitalização da área central da cidade, o 

poder público municipal conduziu, praticamente, todo o processo. Encampar uma 

experiência desta envergadura colocou a municipalidade em confronto com o 

governo estadual em vários momentos – os recursos financeiros, técnicos e outros, 

solicitados pela municipalidade para utilização na restauração do centro de Vitória 

não foram concedidos até o ano de 2002, quando venceu o candidato do mesmo 

partido que o Governador (PSDB). 

Diferente de outras experiências brasileiras de revitalização, o espaço físico 

do centro de Vitória imprime marcas próprias à revitalização. Ele é refletido para de 

forma encampar uma área de abrangência bastante extensa, prevendo inclusive a 

recuperação e a preservação de elementos que não denotam valor arquitetônico, 

muito embora demonstrem grande interesse cultural para a região onde se 

encontrem, e mesmo estando afastado do Núcleo Histórico da cidade. Este é o caso 

do Mercado da Vila Rubim, e tantos outros espalhados pela cidade. 

Finalizando, conclui-se que, toda a trajetória da revitalização do centro de 

Vitória foi pautada, primeiramente, pelo interesse da administração pública em tornar 

                                                                                                                                                         
102 Depoimento encontrado em BOTELHO, Tarcísio R. Revitalização de Centros Urbanos no Brasil: 
uma análise comparativa das experiências de Vitória, Fortaleza e São Luis.Vol. XXXI, nº 939, 
Santiago de Chile: 2005, pp. 53-71. 
103 Informações sobre o PAR podem ser obtidas em: http://www.caixa.gov.br/. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

146

todo o processo democrático através da consulta dos diversos segmentos que 

estavam direta, ou indiretamente, correlacionados com a área a ser revitalizada. 

Outro segundo ponto, não de menor importância, reside em que o local (centro) 

apresenta poucas edificações reconhecidas pelas agências patrimoniais públicas, 

particularmente as de nível federal e estadual, a maior parte dos elementos 

existentes na área possuem maior relevância para a história local. Em se tratando do 

fenômeno de gentrificação (gentrification) na área central de Vitória, ele seria uma 

possibilidade futura. O empenho da prefeitura local em implantar o programa ‘Morar 

no Centro’, que é voltado à população de menor poder aquisitivo, já sinaliza que a 

municipalidade volta seus esforços para que o fenômeno não venha ocorrer. Na 

seqüência, parte do escopo do projeto em questão: 

 
Morar no Centro - Reviver Vitória todos os dias 

 
‘O Centro de Vitória apresenta papel fundamental na cidade, pela concentração de 
edifícios e espaços de interesse arquitetônico e urbanístico e de importância 
histórica. Trata-se de um dos espaços mais democráticos da cidade, pela 
multiplicidade de grupos sociais que moram, trabalham ou dele se utilizam.  

O repovoamento da área central de Vitória, servida de toda infra-estrutura 
(abastecimento de água, coleta de lixo e oferta de equipamentos de saúde, ensino e 
de lazer) é o objetivo do Projeto Morar no Centro. Para isso, estão previstas reforma 
e reabilitação dos edifícios desocupados ou sub-utilizados, gerando melhoria da 
qualidade de vida dos habitantes, atuais e futuros.  

A área de atuação do programa, definida junto ao Conselho Municipal de Habitação 
de Interesse Social (CMHIS), compreende na totalidade os bairros: Centro, Parque 
Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe, e parcialmente os bairros: 
Forte São João, Romão e Cruzamento.  

Para as melhorias poderão ser utilizados recursos privados por iniciativa dos 
proprietários dos imóveis de interesse de intervenção, que podem entrar com 
recursos próprios ou a partir de parcerias com empresas privadas, que tenham 
interesse na revalorização do Centro de Vitória.  

Uma das fontes de financiamento para a execução do projeto é o Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR) da Caixa Econômica Federal. Outros tipos de 
financiamentos poderão ser utilizados com base no Programa de Revitalização de 
Sítios Históricos (PRSH) da Caixa Econômica Federal.’104 

 

  

                                                 
104 Disponível em: http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/habitacao/projmorarnocentro.htm 
.(05/12/2006) 

http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/habitacao/projmorarnocentro.htm
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EXPERIÊNCIAS  NO  EXTERIOR 

Ao iniciar a explanação de experiências de revitalização/requalificação de 

áreas centrais e/ou portuárias vividas no exterior cabe, antes, justificar o ‘por quê’ da 

escolha de tais localidades, e a não escolha de outras. A preferência sobre a Itália, 

mais precisamente pelas localidades Bolonha, Ferrara e Brescia, foi devido ao fato 

de tais experiências serem pioneiras no que tange à temática de revitalização e 

conservação integrada de áreas centrais degradadas, priorizando o seu uso para a 

camada menos assistida e menos provida de recursos econômicos. Em verdade, as 

premissas básicas da ‘conservação urbana integrada’ italiana serviram de paradigma 

para outras tantas na Itália mesmo, em outras localidades européias, e até mesmo 

no Brasil, como é o caso da cidade do Recife, experiência que já foi abarcada nas 

páginas antecedentes a esta. 

 A segunda opção – ‘Barcelona’, deu-se pelas peculiaridades com que o 

processo de revitalização ocorreu. A Espanha, assim como o Brasil, passou por um 

longo período ditatorial, e nesta fase sabe-se que os monumentos erigidos com 

propósitos que não fossem os ditados pelo regime não deveriam ser conservados, 

ao contrário, muitos foram destruídos. A ‘Olimpíada de Barcelona’ foi, sem sombra 

de dúvida, a mola mestra que impulsionou a revitalização dessa cidade catalã. 

Contudo, atualmente, as críticas ao modelo Barcelona são severas. Tomou-se como 

base à aula/conferência de Jordi Marti, proferida em 2006, na qual o conferencista 

abarcou as inúmeras fases da revitalização catalã, da qual foi membro ativo e um 

dos autores. Contrapondo a ótica desse autor, surgem outras vozes inquirindo sobre 

o desvirtuamento no planejamento urbano de Barcelona após as Olimpíadas. Hoje, 

segundo os críticos, uma parcela significativa dos residentes sente certa aversão ao 

turismo e aos turistas, resultado de uma massiva tentativa de promover vultosos 

eventos, que pudessem atrair esse público. A realização de tais eventos, muitos sem 

sucesso, onera os cofres públicos que promove total ou parcialmente os mesmos.  

 Na seqüência, abordar-se-á a experiência de Buenos Aires, traduzida no 

projeto de ‘Puerto Madero’. Experiência latina de revitalização de uma área portuária 

que estava extremamente obsoleta e degradada, Puerto Madero representa, para 

este trabalho, uma prova que não poderia ser omitida, uma vez que a cidade de 
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Santos que é o objeto central desta pesquisa, lançou mão de muitos conceitos e 

práticas de gestão urbana vistas na experiência portenha. 

Conceitos  da  Escola  Italiana – a Conservação Integrada em pauta 105 

 A conservação urbana integrada (CI) tem origem no urbanismo progressista 

italiano dos anos 70. Mais especificamente, da experiência de reabilitação do centro 

histórico da cidade de Bolonha, escolha  nos últimos anos da década de 60, e 

conduzida por políticos e administradores ligados ao Partido Comunista Italiano. Nos 

anos 70 e 80, esses princípios foram aplicados em várias cidades italianas, 

especialmente do norte,106 e em cidades espanholas. Nos dois países, a CI serviu 

como argumento teórico e prático para as administrações municipais de esquerda, e 

suas realizações como bandeira para a construção de uma imagem política de 

eficiência administrativa, justiça social e participação popular nas decisões do 

planejamento urbano e regional. Conforme ZANCHETTI (2000: p. 1: 
 
‘As primeiras aplicações da CI foram feitas em áreas residenciais antigas 
nas periferias dos centros históricos e carregavam um forte viés social 
Nessas experiências, a CI foi implantada especialmente em bairros 
históricos centrais, onde havia uma grande concentração de habitantes de 
baixa renda. A CI tentava recuperar a área em termos da sua estrutura 
física, econômica e social, mantendo os antigos habitantes nos edifícios 
recuperados. Em termos políticos, a CI representou a primeira grande 
tentativa de participação popular no processo decisório municipal, 
especialmente na Itália (Bandarin, 1979) e na Espanha (Pol, 1993)’.107 
 

 Do final da década de 70, até a meados de 80, a CI foi sendo expandida na 

Itália e outras cidades européias, procurava-se dar grande ênfase aos espaços 

públicos, às áreas verdes, de lazer e recreação, e a transformação de obsoletas 

edificações públicas, tais como conventos e quartéis, em habitações populares de 

uso coletivo. Tentava-se também integrar as áreas periféricas ao centro através da 

implantação de políticas especiais de transporte coletivo de massa, isso para 

disponibilizar racionalmente a toda população o uso dos equipamentos coletivos. Tal 

política em Bolonha foi tão acirrada que chegou a ponto do transporte coletivo para a 

zona central ser gratuito. 

                                                 
105 Baseado em textos diversos, particularmente do pesquisador brasileiro da Universidade Federal 
de Pernambuco, e do Centro de Conservação Integrada CECI – Prof. Dr. Silvio Mendes Zanchetti. 
106 Modena, Reggio-Emilia, Imola, Ravenna e Ferrara. 
107 ZANCHETTI, S. M. Conservação Integrada e as novas formas de gestão. Recife: UFPB / CECI, 
2000, p. 1. 
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 A partir dos anos 80 e 90, a proposta inicial da CI passa a ser 

assumida por administrações governamentais italianas em geral como forma de 

reabilitação e revitalização de áreas centrais degradadas, prevendo antes de tudo a 

recuperação econômica e o valor imobiliário de tais áreas, particularmente aquelas 

já protegidas por instrumentos legais (tombadas) localizadas em áreas centrais, 

invariavelmente para o uso do terciário. Em suma, a política da CI, antes de cunho 

eminentemente social, passa a apoiar o discurso político das administrações 
públicas neoliberais, na Itália e em outras partes do mundo. Os princípios básicos 

da conservação integrada, e a sistematização básica desses princípios, foram 

idealizados e tiveram sua concretização expressa através da “Declaração de 

Amsterdã”108, conforme pode ser visto no quadro a seguir. A Declaração foi inspirada 

não só pelos conceitos e feitos dos planejadores bolonheses, mas também pelo 

sucesso mundial na recuperação de espaços históricos degradados os quais, 

posteriormente, foram ou voltaram a ser habitados por grupos de baixa renda. 

“ Princípios básicos da conservação integrada ” 
A sistematização básica dos princípios da conservação integrada foi realizada em 1975 e expressa na 
“Declaração de Amsterdã”. A Declaração foi influenciada pelas idéias dos planejadores bolonheses e pelo sucesso 
mundial de suas realizações na recuperação de áreas históricas degradadas, habitadas por grupos de baixa 
renda. 
A Declaração de Amsterdã reúne os princípios da CI. Esses podem ser resumidos segundo os seguintes 
enunciados básicos: 
• O patrimônio arquitetônico contribui para a tomada de consciência da comunhão entre história e destino. 
• O patrimônio arquitetônico é composto de todos os edifícios e conjuntos urbanos que apresentem interesse 
histórico ou cultural. Nesse sentido, extrapola as edificações e conjuntos exemplares e monumentais para abarcar 
qualquer parte da cidade, inclusive a moderna. 
• O patrimônio é uma riqueza social; portanto, sua manutenção deve ser uma responsabilidade coletiva. 
• A conservação do patrimônio deve ser considerada como o objetivo principal da planificação urbana e territorial. 
• As municipalidades são as principais instituições responsáveis pela conservação; portanto, devem trabalhar de 
forma cooperada. 
• A recuperação de áreas urbanas degradadas deve ser realizada sem modificações substanciais da composição 
social dos residentes nas áreas reabilitadas. 
• A conservação integrada deve ser calcada em medidas legislativas e administrativas eficazes. 
• A conservação integrada deve ser apoiada por sistemas de fundos públicos que apóiem as iniciativas das 
administrações locais. 
• A conservação do patrimônio construído deve ser assunto dos programas de educação, especialmente dos 
jovens. 
• Deve ser encorajada a participação de organizações privadas nas tarefas da conservação integrada. 
• Dever ser encoraja a construção de novas obras arquitetônicas de alta qualidade, pois elas serão o patrimônio 
de hoje para o futuro. 
 

(Declaração de Amsterdã, 1975) 

Quadro 1 – Princípios Básicos da Conservação Urbana Integrada (CI). 
(Fonte: Zancheti, S. M. Conservação Integrada e novas estratégias de gestão. Recife: UFPE, 2000, p.3.) 

                                                 
108 Essa declaração foi o produto final do “Congresso sobre o patrimônio arquitetônico europeu” 
realizado durante a reunião do Conselho da Europa do mesmo ano. As idéias da conservação 
integrada foram, também, adotadas pelo Conselho de Ministros do Conselho da Europa e expressas 
na Carta Européia do Patrimônio Arquitetônico. Ver: IPHAN, Cartas Patrimoniais, IPHAN, Rio de 
Janeiro. 
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Mais recentemente, após a 2ª Conferência Mundial do Meio Ambiente 

(Eco’92, Rio de Janeiro), a CI foi reavivada e colocada em pauta a partir de duas 

vertentes. A primeira, segundo Zancheti (2000: 2) ‘os princípios da CI passam a ser 

utilizados para uma leitura dos territórios urbanos (em oposição ao conceito de 

região, de forte cunho economicista) e como o suporte básico para a formulação de 

propostas de ação. É um retorno a concepções mais abrangentes do planejamento 

urbano, que assume uma escala territorial, e da relação território – cidade, tendo 

como elemento central de organização o ambiente na suas acepções de natural e 

construído. Nessa vertente, o planejamento urbano abarca de maneira diferenciada 

os vários padrões de territórios - o da urbanização difusa, o das cidades em 

paisagens históricas e culturais109, o território abandonado pela grande indústria (o 

Vale do Reno) e outros, todos com uma forte ênfase no problema cultural e na 

conservação e recuperação das estruturas ambientais dos territórios.110 

Na segunda vertente, a CI é utilizada pelo planejamento urbano para uma 

leitura da cidade, mediante o recurso das análises morfológica e tipológica, que é 

distinguida como um artefato formado por partes históricas distintas, isso no que 

tange a sua estrutura física, ambiental e cultural. Sob esse ponto de vista de leitura, 

todas as ações voltadas ao planejamento da cidade deverão ser específicas, 

desagregadas, personalizadas, adaptadas às peculiaridades de cada área. Nesses 

termos, o planejamento urbano perde sua característica generalizante, planeja-se 

para a cidade como um todo. Abandona-se a forma quantitativa e privilegia-se a 

ação localizada, pontual, tendo em vista o potencial de transformação da área. É um 

planejamento urbano que enfatiza o projeto urbano, ou seja, a ação sobre os 

componentes arquitetônicos e/ou urbanos busca tão somente fornecer 

procedimentos padrão visando à implantação dos projetos urbanos, em suma, o 

‘Plano Urbano’ teria o formato de uma coleção de projetos concebidos 

estrategicamente, e em separado, direcionando as mudanças para a direção que se 

deseja dar. Dentre os exemplos mais marcantes dessa vertente encontram-se os 

Planos Urbanísticos das cidades de Siena e Piacenza, na Itália. 

 
109 A CI também foi utilizada como o princípio básico do novo plano de desenvolvimento metropolitano 
do Recife, isto é, um plano de conservação, em escala territorial, abarcando mais de 10 municípios e 
uma população de, aproximadamente de 3,5 milhões de pessoas (FIDEM, 1998) (Zancheti, et alli, 
1999). 
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Conservação, revitalização, reabilitação e a nova gestão urbana 
 

‘A conservação urbana e territorial é uma nova proposta de planejamento 
que decorre da análise do esgotamento do processo de expansão 
continuada (física extensiva), que predominou nas cidades européias e, 
especialmente nas americanas até o último quartel do século XX. O 
esgotamento desse processo coincidiu com a grande revolução da 
comunicação e com o fim da era industrial, como fundamento da dinâmica 
das economias capitalistas contemporâneas.’111 
 

 Giuseppe Campos Venuti, eminente planejador italiano,  realizou profunda 

reflexão sobre essa nova fase do planejamento urbano. O pesquisador categorizou 

esta nova fase de ‘Terceira Gestão Urbanística’, assinalando a transição da cultura 

da expansão urbana à cultura da transformação’ (CAMPOS VENUTI: 1994, p. 41). 

Como cultura da expansão o autor compreende o planejamento urbano das 

quantidades que procurava responder aos problemas inerentes ao crescimento 

urbano e de infra-estruturas, notadamente nas novas áreas urbanizadas. Por cultura 

da transformação seria o reconhecimento da cidade enquanto um fato físico 

existente, que pode, e deve, ser reutilizada mediante o processo de (re) qualificação 

das estruturas já existentes e consolidadas. Seria o urbanismo das quantidades 

substituído pelo das qualidades. 

 De forma breve, pode-se afirmar que, a nova urbanística estaria voltada para 

um redesenho da economia urbana, onde se procuraria maximizar a utilização dos 

recursos já existentes como meio de captar recursos financeiros externos. Muitas 

cidades européias encontraram no turismo, particularmente na modalidade cultural, 

a forma de captar recursos. Existe uma máxima que a melhoria geral dos recursos 

ambientais, sejam eles naturais ou construídos, como elemento fundamental para 

dinamizar a economia local formando uma imagem urbana competitiva. Nessa 

perspectiva, torna-se imprescindível enfatizar a especificidade pontual que pode se 

manifestar pelos elementos construídos de relevante valor histórico, e até mesmo 

pela cultura local. 

 Seguindo essa tônica, o planejamento urbano passaria a ser uma atividade de 

gestão que ultrapassaria, em dado momento, para a escala metropolitana, regional, 

nacional ou até mesmo global, variando de acordo com a circunstância local e 

histórica, redefinindo os papéis e dos modos de cooperação entre os diversos atores 

 
110 A revista italiana URBANISTICA tem sido o principal veículo de divulgação e discussão dessa 
tendência. 
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envolvidos, públicos e privados (empresariado, cientistas, ONGs, Sociedade Amigos 

de Bairro, e outras tantas entidades ligadas ao terceiro setor). 

Quadro 2 - A urbanística da “terceira geração” 
Mais especificamente, a “terceira geração” identifica alguns problemas como centrais na 
transformação qualitativa das cidades contemporânea, como os seguintes: 
• A descentralização industrial das grandes cidades, acompanhada da formação de novos grupos de 

trabalhadores industriais nas cidades médias e pequenas, em regiões tradicionalmente agrícolas; 
• A criação de novas centralidades e a terceirização diferenciada dos lugares centrais das grandes 

cidades, com a criação de serviços privados elitizados em oposição a serviços sociais de massa; 
• O aumento da demanda produtiva e popular por transportes de massa (intra e inter-urbanos); 
• A reutilização do estoque de construções abandonadas ou subutilizadas e aproveitamento dos 

interstícios vazios no interior das áreas urbanas, ou para utilização social ou para a criação de 
novas centralidades terciárias; 

• O aumento, a recuperação e a melhoria da qualidade das áreas “naturais” e de uso recreativo, ou 
reserva ambiental; 

• A crise do processo participativo na gestão urbana, e o aumento de grupos de pressão de interesse 
setorizado e de abrangência supra-urbana; 

• Torna a gestão urbana dirigida para a solução de problemas da produção da economia urbana, em 
oposição aos problemas “sociais”; 

• O financiamento da reforma urbana local, cujos projetos de abrangência regional, nacional ou global 
ultrapassam os limites de geração de recursos locais; 

• O planejamento urbano que trata a cidade como um todo diverso que requer ações diferenciadas e 
com investimentos concentrados em áreas urbanas consideradas estratégicas. 

 
(Campus Venuti, 1994: 41-46) 

 Com tal perspectiva, pode-se concluir que, as bases da ‘Conservação Urbana 

Integrada’ fazem parte, e possuem um papel relevante nas propostas da ‘Urbanística 

de Terceira Geração’ (conforme quadro acima), uma vez que fornecem aporte 

teórico e prático para a gestão e o planejamento municipal responderem com 

presteza na maioria dos itens da agenda acima. Finalizando, e como pôde ser visto 

anteriormente, a CI tem sido utilizada em inúmeras propostas no mundo afora, 

contudo, a forma de realizá-las, a orientação política e cultural dos atores e, 

principalmente, a quais propósitos irão servir é que pode sofrer variação. Mesmo 

assim, a CI é um dos elementos mais presentes nas propostas de planejamento 

urbano mundo afora. 

Ferrara  e Brescia  vs.  Bolonha:  realidades  distintas 

O entendimento da conservação urbana integrada aplicada em Ferrara é de 

suma importância para discernir as fases de implantação da CI, bem como o seu 

desenvolvimento. Remonta da década de 70 as primeiras atuações de CI na 

localidade de Ferrara. As primeiras ações foram concentradas no Centro Histórico 

                                                                                                                                                         
111 ZANCHETTI, S. M. op cit, p. 4. 
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de origem medieval com vistas a recuperar o conjunto residencial existente na área, 

os espaços públicos e os edifícios de valor notável (monumentos). Na segunda fase 

estendeu-se a CI para o tecido urbano renascentista existente dentro das muralhas 

que se encontrava desocupado do século XIV ao final do século XIX. Resgataram-se 

vastas áreas verdes que faziam parte de jardins senhoriais e hortos de conventos 

para o uso geral da população urbana. Ocorreram mudanças na área dos 

transportes. Na busca de inibir o tráfego de veículos automotores dentro das 

muralhas, implantou-se um bem sucedido programa de uso de bicicletas na área 

histórica. A recuperação da parte renascentista foi análoga à concepção de novos 

espaços para a expansão urbana fora da cidade, as quais agrupara espaços 

destinados à habitação, à indústria e a um grande parque de exposições (a Feira de 

Ferrara). Os subúrbios históricos, ou seja, anteriores ao século XX, auferiram o 

mesmo tratamento da CI das áreas centrais. 

 A partir dos anos 90 a CI foi se estendendo para todo o perímetro municipal, 

buscando manter a paisagem da ‘Emília Romana’ (planície com cultivos de frutas, 

grãos e vinhas e pecuária nobre para queijos), na ânsia de mitigar os impactos da 

moderna indústria e da agroindústria. Na região, tenta-se um dos mais ousados 

projetos de conservação que é a transformação da zona estuarina do Rio Pó, que 

atualmente é um Parque Nacional que abrange uma intrincada rede de cidades, em 

área tombada como Patrimônio Mundial. 

 Já Brescia, localizada próxima de Milão, ao contrário de Ferrara, sempre foi 

uma cidade que teve a indústria na base de sua economia, possuindo vários 

subúrbios que circundam o núcleo mais antigo (histórico, anterior a 1870). O plano 

de conservação de Brescia foi análogo ao de Ferrara, seguindo os princípios da CI e 

basicamente a mesma trajetória na análise e intervenção aplicada à cidade de 

Emiliana. Vale frisar que o grande sucesso na revitalização dos conjuntos 

residenciais operários (populares) edificados no início do século XX para 

trabalhadores voltados ao setor industrial que sempre representou a base da 

economia local. 

 O que tange ao sucesso na recuperação de áreas degradadas nas cidades de 

Ferrara e Brescia, pode-se atribuir a ocorrência de alguns fatores similares nas duas 

localidades. O primeiro fator está voltado ao fato de todo o processo de gestão ter 
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sido centralizado no poder público municipal, e as políticas de conservação foram, e 

ainda o são, de sua iniciativa e responsabilidade. As duas cidades foram, durante 

muitos anos, administradas pela esquerda italiana (particularmente pelo Partido 

Comunista), que propuseram e implantaram um modelo de gestão urbana mais 

igualitário. Bolonha, Ferrara e Brescia foram as três localidades em que os 

administradores comunistas trabalharam mais intensamente no ímpeto de divulgar o 

‘bom governo local’, onde, a população tinha participação direta nas transformações 

urbanas, assim como nos projetos e planos. Durante mais de vinte anos essa 

política recebeu um grande apoio da população. 

 Como segundo fator de interferência, há que se apontar o direcionamento dos 

recursos de fundos públicos advindos do governo central para a geração de 

residências populares, para a recuperação de estoques residenciais já existentes e 

implantação de infra-estruturas, bem como a implantação de serviços e criação de 

espaços públicos para os novos ocupantes. Sendo assim, o governo municipal 

adotou a premissa que a melhor maneira de conseguir a conservação seria a 

recuperação do estoque existente. A criação de novas áreas residenciais somente 

se daria num segundo momento, quando as áreas já existentes estivessem 

ocupadas. 

 O terceiro fator foi o fato de todo o processo de conservação ter sido 

acompanhado de projetos de expansão urbana que viabilizavam a criação de novas 

centralidades no território, essas já prevendo a implantação de toda uma estrutura 

econômica para a área. Tal política buscou restringir a ocupação das áreas 

históricas pelo setor terciário, bem como a ocorrência da gentrification. 

 Revela-se como um quarto fator, o fato de toda a conservação dos espaços 

urbanos residenciais ter sido acompanhada pela conversão de prédios históricos, 

tais como quartéis, antigos hospitais, conventos, em equipamentos de serviços 

públicos de uso coletivo (os denominados ‘contenitores’), tais áreas que se 

encontravam parcial ou totalmente ociosas e depauperadas foram transformadas em 

teatros, bibliotecas, museus, centros comunitários e entidades voltada aos idosos, 

centros culturais, setores de universidades, e outras tantas voltadas ao uso e ao 

convívio social de todos os cidadãos, independente de seu poder aquisitivo. 
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 Conservação Integrada e Gentrificação:  Bolonha 

 Mesmo sendo Bolonha considerada para muitos a ‘pátria da conservação 

urbana integrada’, e havendo dela brotado os princípios que norteiam a CI, ela não 

ficou livre de problemas quando essa foi aplicada a suas áreas residenciais mais 

centrais.  

Nessa cidade a CI começou pelos bairros residenciais populares mais 

próximos do centro histórico, e tendo como principal proposta e bandeira política do 

governo municipal (PCI) a recuperação do estoque construído para o uso dos 

habitantes locais. O sucesso inicialmente foi indiscutível, os bairros permaneceram 

residenciais cumprindo as funções sociais pelas quais foram criados até os anos 80. 

Todavia, a ampliação do setor terciário mais sofisticado da cidade, somado a forte 

expansão do setor universitário que veio ocupar os grandes ‘contenitores’ dentro dos 

bairros recuperados, provocou uma inflação desmedida no preço dos imóveis da 

área. Residências populares foram transformadas em repúblicas, alojamentos 

estudantis e mesmo de professores universitários. Os pavimentos térreos existentes 

na área foram ocupados por restaurantes, livrarias, bares, cafeterias, galerias de 

arte, enfim, foi implantada toda a modalidade de comércio e serviços ligados a 

universidades e à vida intelectual de seus freqüentadores. 

O núcleo histórico de Bolonha, considerado um dos mais aprazíveis e 

sofisticados da Itália, sofreu forte expansão nos últimos vinte anos do século XX, 

entrando na área que nos anos 70 e 80 passaram por recuperação para o uso 

residencial, e assumindo, e até reforçando, o processo de gentrificação nessa área. 

Atualmente, os projetos de recuperação para a área histórica de Bolonha 

aceitam, e convivem, muito bem com a gentrification que, para a municipalidade, 

traduz-se num fenômeno inevitável. Busca-se, para a área, somente mitigar os 

impactos causados nas famílias muito pobres e nos idosos. Os melhores resultados 

de CI auferidos em Bolonha foram, e estão sendo, obtidos nas periferias 

residenciais, ou nos conjuntos residenciais operários, edificados após o final da 2ª 

Guerra. 

Diferente de Ferrara e Brescia que sempre foram consideradas cidade 

histórica (medieval) e cidade industrial, Bolonha, traduz-se hoje num dos centros 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

156

mais dinâmicos da economia italiana. Sua região central tornou-se um dos pólos 

mais importantes da economia de serviços na Itália. Acredita-se seja fruto do 

processo de desregulação econômica que afetou bruscamente os núcleos de 

relevante valor histórico localizados nos principais centros urbanos. Particularmente, 

conclui-se que, o fator mais relevante que se traduziu no abandono dos princípios da 

CI esteja centrado na perda do poder político da esquerda italiana nas 

administrações municipais nos anos 90. Ocorreu um nítido ‘abandono’ dos centros 

históricos propícios a gentrificação, por parte dos governos municipais após a queda 

da esquerda italiana (particularmente do PCI). O que ocorre atualmente é um maior 

controle por parte do governo central nas cidades médias e pequenas, no ímpeto de 

conter os abusos decorrentes do difuso processo de urbanização que cobre o 

território italiano. 

Seria Barcelona um paradigma em requalificação?112 

A transformação pela qual passou Barcelona, de uma cidade de importância 

regional, cuja economia era industrial, para transformar-se numa 

metápolis113efervescente com um enorme poder de atração, não foi casual, mas 

fruto das políticas públicas e culturais adotadas nos últimos 25 anos. O chamado 

“Modelo Barcelona” é considerado um marco nas transformações urbanas do século 

XX e uma referência em boa parte do mundo ocidental, notadamente na América 

Latina. Todavia, alguns aspectos destas intervenções começam a ser questionados 

diante do aparente esgotamento de suas possibilidades, centradas no turismo, na 

realização de grandes eventos e no incentivo ao setor de serviços. Barcelona sofre 

                                                 
112Fonte: Dados e fotos parcialmente extraídos da palestra realizada em 14 de março de 2006, por 
Jordi Marti, e que faz parte de um projeto vinculado à Prefeitura de São Paulo que pretende discutir o 
“presente e o futuro da cidade”. Jordi Marti é sub-diretor-gerente do Centro de Cultura 
Contemporânea de Barcelona, professor de gestão cultural nas Universidades de Barcelona e 
Pompeu Fabra e coordenador do plano estratégico da capital catalã de 1996 a 1999. Na década de 
90 coordenou a elaboração do Plano Estratégico do setor cultural de Barcelona e, em 2004, dirigiu e 
ministrou um curso de gestão cultural no Brasil, além de, no mesmo ano (2004), ter coordenado a 
equipe internacional que redigiu a Agenda 21 européia da cultura. 
113 Metápolis: é o nome de um grupo fundado em 1988, em Barcelona, do qual fazem parte Vicente 
Guallart, Willy Müller, Manuel Gausa. Segundo Müller, um dos fundadores do Grupo Metápolis, ele é 
“fruto de um momento da cidade de Barcelona, entre o êxito dos Jogos Olímpicos e a indefinição de 
um novo evento internacional, como o Fórum Mundial da Cultura. (...) Nós temos buscado, de forma 
aberta e sempre como work in progress, explicar essas profundas transformações que fazem com 
que a sociedade avance na mudança do seu sistema e que nós, que trabalhamos construindo o 
mundo físico, devemos compreender. É o caso, como define muito bem Guallart, de uma mudança no 
sistema operacional” 
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hoje de uma contradição: é muito admirada pelos turistas mas nem tanto pelos seus 

cidadãos.  

Fazendo uma retrospectiva das estratégias adotadas em Barcelona, é 

possível fazer algumas reflexões e avaliações, tomando como premissas:  

a) o entendimento da cidade de hoje como uma realidade complexa, tanto 
em seu aspecto físico como no imaginário das pessoas; a acumulação de 
múltiplas experiências nos leva a tomar a cidade como um ecossistema 
formado por camadas superpostas (Metápolis); 

b) vivemos uma época na qual a cultura assume uma nova dimensão e 
perpassa vários setores; nestas circunstâncias as políticas culturais devem 
estabelecer uma reflexão sobre como isto está se dando e redefinir seus 
instrumentos e formas de atuação;  

c) a globalização é a era das cidades vistas como espaços de geração de 
significados; paralelamente há uma grande crise no conceito de espaço 
público, muitas vezes invadido ou substituído por espaços privados; 

d) como lemos as diferentes realidades? As cidades da América Latina e as 
européias têm diferenças enormes mas algumas semelhanças podem ser 
encontradas entre elas, mudando-se as escalas e proporções.  
 

 
 

 
Foto 22 – Barcelona – exemplo de uma rua localizada na fração mais antiga da cidade, cuja área não 

foi adotada pela iniciativa pública nem a privada para o uso do turismo. 
(Fonte: Durval Lara, 14/03/2006) 

 
 
 

O período de mudanças em Barcelona pode ser dividido em três períodos 

distintos, notadamente, quanto ao tratamento da fração mais antiga da cidade, a 

partir do fim da ditadura franquista (1975), são eles: os anos 80, os anos 90 e a 
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virada para o século XXI, momentos que Jordi Marti denomina “Felices Ochenta, “La 

transformación de los 90” e “Que vienne el s. XXI !!”. 

No período entre 1975 e meados dos anos 80, Barcelona passou por uma 

fase de mudanças: a identidade catalã foi resgatada, as tradições e as festas foram 

reativadas e enaltecidas. No Plano Cultural não ocorreu uma política instituída, mas 

um intenso incentivo às atividades culturais em espaços comunitários localizados em 

prédios antigos reformados para tal finalidade. Os artistas locais são valorizados 

pela administração pública e eventos são incentivados, entre eles – o Festival de 

Verão e a criação do Teatro Municipal num antigo Mercado de Flores. É um 

momento onde excede a criatividade e o dinheiro é escasso. 

No final dos anos 80 e início de 90 foi elaborado o ‘Plano Estratégico de 

Barcelona’ que teve como premissa básica à priorização dos aspectos econômicos 

com vistas a inserir Barcelona entre as cidades mundiais. Foram dois os eixos de 

atuação – ‘incentivo ao setor de serviços’, e, ‘estímulo ao turismo’. Para que tais 

ações lograssem êxito, a cidade ‘necessitava’ possuir mais museus de padrão 

internacional, salas de concerto e ópera, enfim, equipamentos culturais modernos e 

atrativos. 

Um dos grandes marcos das mudanças ocorridas em Barcelona foi, sem 

dúvida, um grande evento esportivo que a cidade foi sede em 1992: as Olimpíadas 

de Barcelona, que proporcionou visibilidade mundial à cidade. Inúmeras 

intervenções foram feitas no espaço urbano, dentre elas uma mercê destaque – a 

remodelação da antiga área portuária que deu lugar à Vila Olímpica – Barcelona 

abierta al mar, foi o slogan da década de 90. A recuperação da área central de 

Barcelona denotou grande importância à população local, além de tornar-se um forte 

pólo de atração turística. A tática de gestão adotada foi à parceria pública-privada, 

com a coordenação geral da administração pública que atentou para o 

equacionamento dos interesses envolvidos. 

Duas novas universidades são criadas no antigo bairro chinês (Raval), além 

do Museu de Arte Contemporânea do Centro de Cultura Contemporânea. Parte dos 

equipamentos foram instalados em edifícios modernos, contudo, a grande maioria, 

ocupou prédios antigos e/ou revitalizados. 
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Pela primeira vez, em 1996, Barcelona recebeu mais turistas em busca de 

suas atrações que homens de negócios. Houve um grande aumento no setor de 

serviços, indústrias passaram a se deslocar para o interior ou simplesmente 

encerraram suas atividades. O slogan adotado ‘Barcelona, a cidade do 

conhecimento’ – expressa os pontos principais da estratégia adotada, em que a 

cultura é vista como ‘geradora da riqueza, fator de coesão social e elemento de 

promoção internacional’. Neste novo plano, implementado a partir de 1999, com o 

nome de ‘Plano Estratégico para a Sociedade da Informação’ recomenda a 

‘patrimonialização da cidade’ e a incorporação das manifestações culturais à nova 

era digital114. As atividades culturais devem procurar ser auto-sustentáveis e 

encaradas como atrações turísticas para a cidade. Foi criado o ICB – Instituto 

Cultural de Barcelona, órgão que passou a gerenciar e divulgar , de forma 

centralizada, todos os eventos de iniciativa pública e privada, fazendo com que 

esses segmento agissem em conjunto em prol de um mesmo ideal – fomentar o 

turismo. 

Foram implementados consórcios de gestão que incorporaram a lógica 

gerencial na gestão cultural, aonde, contrato, autonomia e avaliação são a base de 

sustentação desta nova forma de gestão. Destacam-se alguns projetos neste 

período: o Barcelona Platô-Ciutat de cinema, uma oficina que oferece serviços 

gratuitos e apoio aos produtores de audiovisuais, ainda existente; o Ano Gaudi 

(2002) e o Fórum de Cultura de 2004. Os dois primeiros projetos obtiveram sucesso 

ao envolverem a população e atraírem turistas de todo o mundo, o que não ocorreu 

com o Fórum de Cultura. Realizado em 2004, o evento foi realizado por diversos 

órgãos públicos e gerido por uma entidade criada para esse fim. Como o evento teve 

um custo estimado em, cerca de, 300 milhões de euros, mas que não alcançou seus 

objetivos. Reverteu parco benefício à cidade, não conseguiu o engajamento da 

população local e, ao final, deixou um conjunto arquitetônico que têm gerado muita 

polêmica.  

Segundo Jordi Marti, hoje há muito dinheiro e poucas idéias, novos desafios 

estão surgindo e os mais relevantes seriam: 

 

 
114 Maiores informações ver o Plano Estratégico do Governo da Catalunha para a sociedade da 
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a) o aumento da diversidade cultural; 

b) a crise do espaço público (privatização); 

c) a passagem de bem cultural para produto cultural (numa clara 
conotação economicista); 

d) a crise no consenso urbano: a cidade como projeto.  

 
 Hoje, Barcelona assiste à sua terceira onda migratória, que provoca a 

ampliação da diversidade trazendo desafios relacionados a emprego, moradia, 

saúde e educação. Todavia, só recentemente percebeu-se que o turista não procura 

Barcelona pelos seus Museus ou Salas de Concerto, os quais não possuem o 

acervo e nem a tradição dos demais encontrados nas capitais européias, mas vão a 

procura do ambiente da cidade, pelos espaços públicos que ela tem a oferecer. 

 A cifra de 20 milhões de turistas por ano é o testemunho que os planos 

estratégicos implementados em Barcelona conferiram êxito. Transformado em 

importante pólo de serviços e destino de turistas Barcelona, atualmente, vem 

assistindo, paulatinamente, a acelerada transformação de locais públicos em 

privados, aonde, os ‘bens públicos’ dão lugar aos ‘produtos públicos’, passíveis de 

consumo mediante o simples pagamento. 

 Do ponto de vista conceitual e com vistas a superar as novas tensões, 

particularmente as voltadas à privatização, Jordi Marti limita-se a acrescentar 

contrapontos aos três eixos tradicionais das seguintes políticas culturais: 

 
a) ao eixo patrimônio e identidade, acrescenta a diversidade cultural; 

b) à democratização da cultura (com foco no receptor), a democracia 
cultural (com foco na produção) e, 

c) ao suporte à criação, as indústrias culturais. 
 

As tênues críticas de Marti ao modelo adotado em Barcelona prevêem 

pequenas mudanças para o enfrentamento das tensões do século XXI, e tem plena 

ciência que o modelo Barcelona foi, aos poucos, perdendo sua força. Para ele a 

terceira fase do planejamento em Barcelona (a partir de 1996) possui uma dimensão 

cultural e os entraves causados pela imigração e as diversidades culturais 

encontram-se equacionados a contento. Para ele as políticas culturais fazem uso de 

 
informação (http://www.gencat.es/csi ou http://www.localret.es). 
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ferramentas inadequadas e desatualizadas, incapazes de atender às demandas 

atuais. O vetor das novas políticas deve centrar-se na criação de infra-estruturas 

voltadas à produção cultural em grande escala (que ele chama de “indústrias 

culturais”), dentro de um planejamento, com uma gestão empresarial e 

administradas por consórcios ou parcerias público-privado. 

Se no primeiro período descrito (anos 80) a cultura catalã foi valorizada e 

estimulada, e as intervenções na Cidade Velha evitaram o processo de gentrification,  

fenômeno comum nos casos de revitalização de áreas antigas, o mesmo não 

ocorreu a partir da década de 90. As inovadoras propostas apontavam para a 

internacionalização da cidade que se voltou para o turismo e a prestação de 

serviços. O ‘modelo Barcelona’, moldado a partir da cultura como maior atrativo de 

turistas, utiliza as manifestações culturais com fins puramente econômicos. 

Ao se focar excessivamente para o público externo, Barcelona esqueceu-se 

da sua própria gente, essa parece ser a crítica mais constante. Horácio Capel, 

professor da Universidade de Barcelona, tece críticas ao modelo e às políticas 

atualmente adotadas, uma vez que o mesmo não acredita que essas trarão 

quaisquer benefícios aos cidadãos de Barcelona - “...ninguém parece pensar num 

modelo próprio, espanhol ou catalão. Um modelo em que as próprias tradições, e em 

primeiro lugar a própria história industrial e a flexibilidade que implica a existência de 

pequenas e médias empresas com capacidade de inovação, poderia ser uma boa 

base para a transformação” (CAPEL, 2006). Para Capel, Barcelona está passando 

por um processo de destruição de seu tecido social ao se voltar excessivamente 

para o turismo, deixando de dar a devida atenção a seu patrimônio histórico e à sua 

população. 

E prosseguem as críticas, Manuel Delgado, antropólogo e também professor 

da Universidade de Barcelona, atesta que muitas das carências sociais de Barcelona 

poderiam ser sanadas com o dinheiro utilizado no mega evento que foi o Fórum da 

Cultura (2004). Quanto à estratégia focada para os serviços e o turismo, Delgado 

afirma que, a cidade parece que, ao não ter mais nada para vender, passa a vender-

se a si própria. Barcelona é para ele ‘um parque temático que trata os cidadãos 

como turistas, dos quais somente se espera que admirem, consumam e se calem’. 

(DELGADO, apud CAPEL, 2006). A cidade se torna refém das grandes empresas e 
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seu projeto vai se implantando sem a participação da população local. O que vem 

causar grande espanto para esses autores, e mesmo a mim enquanto propenso 

pesquisador do assunto, é que Barcelona é considerado ‘modelo’, e como tal, pode 

ser copiado, seguido e reproduzido. 

A opção pela exposição de Jordi Marti sobre o modelo Barcelona, neste 

estudo, foi com a finalidade de, talvez, mostrar uma faceta de um plano considerado 

por muitos como o ideal. Mesmo Marti, sendo um dos idealizadores do modelo 

Barcelona, assume que o projeto possui falhas passíveis de serem sanadas, e 

outras, que dificilmente o serão, dentre elas a gentrification ocasionada pela alta no 

mercado imobiliário da área revitalizada. A palestra proferida por Marti enalteceu o 

modelo adotado por Barcelona e as possibilidades de sua implantação na cidade de 

São Paulo. A diferença entre a cidade catalã e a capital paulista é latente, contudo, 

faz-se necessário ressaltar as críticas ao modelo que, sabe-se hoje, possui falhas 

que poderiam ter sido evitadas caso todos os segmento afetados participassem das 

decisões, conforme cita CAPEL (2006: 4): 

‘Otro aspecto que merece debate es el de la atención al tejido industrial 
existente. Se tiene la impresión de que ha primado la conversión en oficinas 
y viviendas, sin prestar atención a las necesidades de la diversificación del 
espacio, y de la importancia de mantener algunas actividades y talleres 
industriales en el barrio, así como la localización de equipamientos. A ello se 
une la falta de sensibilidad por el patrimonio histórico. En especial, ha 
faltado un plan del patrimonio bien elaborado, y apoyado en criterios sólidos 
y transparentes, que debería haber existido antes de tomar decisiones de 
derribo de edificios concretos.  

Los ciudadanos, y en particular los del Poblenou, tuvieron confianza en el 
Ayuntamiento. Sin duda se fueron inquietando cada vez más por el 
crecimiento de los precios de las viviendas y la falta de voluntad para 
construir vivienda social, así como por la tardanza en la llegada de 
equipamientos prometidos. Y finalmente se exaltaron al ver lo que ocurría 
con Extractos Tánicos, un edificio que fue derribado por la propiedad un 
sábado, a pesar de las promesas que había hecho el Ayuntamiento para 
conservarlo.’115 

  

                                                 
115 CAPEL, Horacio (2006). De nuevo el modelo Barcelona y el debate sobre el urbanismo 
Barcelonés. Revista bibliográfica de Geografia y Ciências Sociales (Serie documentol Geo Crítica). 
Universidade de Barcelona. Vol. XI, no. 629, 25 de enero de 2006. Consultado em dezembro de 
2006. 
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Buenos Aires – Puerto Madero em evidência 
 
Não foi apenas na Europa que o modelo ‘Barcelona’ foi utilizado. Desde o 

início do século XXI Puerto Madero já pode a ser considerado um bairro de Buenos 

Aires, e uma parte importante da cidade. Isso só é possível devido ao intenso 

processo de revitalização e requalificação pelo qual passou a região portuária de 

Puerto Madero. Na seqüência, tentar-se-á descrever a trajetória de transformação da 

área de Puerto Madero, segundo a versão oficial, intercalando com críticas das mais 

diversas, algumas tecendo elogios ao projeto, outras mostrando uma outra faceta do 

investimento portenho que, indiscutivelmente gerou, e continua gerando grande 

polêmica, dentro e fora do território argentino. 

Primórdios da criação da ‘Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.’ 

Em 15 de novembro de 1989 o Ministério de Obras e Serviços Públicos, o 

Ministério do Interior, ambos representando o Poder Executivo Nacional, em 

conjunto com a municipalidade da cidade de Buenos Aires, subscreveram um 

convênio pelo qual se constituiu, com a finalidade de impulsionar da área de Puerto 

Madero, uma sociedade denominada ‘Corporación Antiguo Puerto Madero S. A.’ , na 

qual, ambas as partes, Governo Nacional e a cidade de Buenos Aires participariam 

como sócios igualitários. 

O Governo Nacional transferiu em propriedades 170 hectares do território de 

Puerto Madero, que tinha jurisdição sobreposta da Administração Geral de Portos, 

Ferrovias Argentinas e Junta Nacional de Grãos, entre outras – a Corporación Antigo 

Puerto Madero S. A., entretanto, coube ao governo municipal de Buenos Aires 

redigir e fazer cumprir as regras e as normas que iriam reger o desenvolvimento 

urbano da área em questão. 

Concurso Nacional de Idéias e o Plano Diretor 

Uma vez consentido o direito à corporação como empresa incumbida da 

urbanização, devia-se empreender projetos e, num segundo momento, um Plano 

Diretor que servisse como marco para o desenvolvimento da área, que definisse o 

uso dos espaços, volumes, circulação e recreação. 
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Considerando que a Sociedade Central de Arquitetos constituía uma 

instituição de prestígio e apropriada para intervir nos projetos, em Junho de 1991 a 

‘Corporación’ assinou um convênio com esta Sociedade e a municipalidade de 

Buenos Aires, convocando para um ‘Concurso de Idéias para Puerto Madero’. As 

bases do concurso exigia que os projetos deveriam abordar os seguintes itens: 

∴ A reconversão da área, superando a situação de deterioração que se 
encontrava; 

∴ Reordenamento que viria contribuir para recompor seu caráter urbano 
visando equilibrar o déficit da área central, preservando seu poder 
evocativo (memória); 

∴ Promover a implantação de atividades terciárias – centros públicos e 
privados, serviços comerciais e culturais, acompanhados de instalações do 
tipo residencial; e 

∴ Recuperar o entorno do rio, incorporando suas áreas verdes para 
recreação e lazer. 

A chamada para o concurso teve significativa resposta, foram apresentados 

96 estudos realizados por profissionais de todo o país. Em fevereiro de 1992 foi 

outorgado o primeiro prêmio a três equipes. Segundo estabeleciam as bases do 

concurso, três integrantes de cada uma das equipes, passaram a constituir uma 

nova equipe, para trabalhar na definição dos espaços e volumetria definitivos. Seus 

integrantes foram os arquitetos Juan Manuel Borthagaray, Cristian Carnicer, Pablo 

Doval, Enrique García Espil, Mariana Leidemann, Carlos Marre, Rómulo Pérez, 

Antonio Tufaro y Eugenio Xaus, que finalizaram o projeto em outubro de 1992. 

O Plano Diretor serviu para prover as pautas gerais e uma estrutura básica 

que viria reger as políticas desenvolvimentistas dentro da área. A estrutura do plano 

apresentava uma faixa estreita de edificações sobre as bordas dos diques, 

contemplando a preservação do pavimento (ladrilhos) que corriam sobre o setor 

oeste. No setor Leste, na faixa paralela à borda dos diques, permitiu-se somente 

construções de pavimentos baixos (térreos preferencialmente), com um mix de uso, 

isso para dotar de maior atrativo os passeios públicos. Numa segunda linha, por 

detrás desta, permitia-se elevar as edificações moderadamente. Os conjuntos de 

torres surgiram sobre bulevares centrais transversais, em sua projeção estava o 

litoral, rememorando da ‘Cité de Negocios’ projetada em 1938 por Le Corbusier. 

Em compensação aos espaços edificáveis, o plano contemplava a construção 

de dois grandes parques no sentido leste dos diques 2 e 3, criando assim uma área 
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de lazer e entretenimento que se vincularia com o setor ‘Costanera Sur’, 

revitalizando toda a faixa costeira. 

A intenção de impulsionar a recuperação do espaço público para a cidade era 

muito marcante, seja pelos amplos passeios desenhados sobre as bordas ao longo 

dos diques, ou pelos bulevares bastante arborizados e as numerosas praças de 

convivência planejadas para a área. 

O projeto teve como diretriz também integrar as novas construções, sem no 

entanto perder o caráter portuário da zona. Para isso determinava a preservação das 

edificações de caráter histórico passíveis de restauração e/ou requalificação. Dentre 

o estoque preservado encontra-se os passeios de ladrilhos do setor oeste, o antigo 

depósito do Moinho ‘El Porteño’, o ex-silo da Junta Nacional de Granos e a antiga 

sede administrativa do Moinho ‘Rio de La Plata’, estas últimas no setor leste, 

perfazendo um total de 19 edifícios, o que permite supor o grau de importância do 

empreendimento e as dimensões do projeto assumido. A seguir a planta geral do 

empreendimento. 

 

 
Ilustração 2 – Planta geral do Projeto de Puerto Madero – Buenos Aires (s/ escala). 

(Fonte: www.puertomadero.com - acesso: 12/12/2006) 

http://www.puertomadero.com/
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Na cidade de Buenos Aires, a área de Puerto Madero, representada pelo 

conjunto de diques e armazéns edificados na passagem do século entre o core da 

cidade e o Rio da Prata, revelava-se com um potencial magnífico para ‘renovação’, 

tendo em vista sua proximidade do centro histórico. Note-se que, num primeiro 

momento, aventava-se (a municipalidade), basicamente, a renovação, e não a 

requalificação. 

Inicialmente, através de um convênio firmado entre as municipalidades de 

Buenos Aires e Barcelona, os urbanistas catalães Busquets e Alemany elaboraram, 

em 1989, o ‘Plano Estratégico’ para o antigo Puerto Madero. Nesse mesmo ano, 

firmou-se o convênio, já citado anteriormente, entre o Governo Central (Ministérios e 

empresas estatais ligadas a eles), particularmente o órgão responsável pelo porto, e 

a municipalidade criando-se, então, a tão controversa empresa Corporación Antiguo 

Puerto Madero S. A., ‘entidade autônoma de direito privado’. Conforme SOMEKH e 

CAMPOS (2004: 4) 
 
’Isto significa que, à corporação foi concedido, além do domínio sobre os 
terrenos e prédios, o poder de desenvolver e impor projetos para a área, 
sendo encarregada de implementar a operação e viabilizá-la por meio da 
comercialização de seu potencial imobiliário. Não se previam recursos 
orçamentários: as empresas interessadas adquiririam os galpões e 
executariam as suas custas o projeto pré-estabelecido de reconversão. Em 
1991, um concurso nacional definiu três propostas vencedoras no que se 
refere à arquitetura e ao detalhamento do conjunto.’116 
 

Previu-se então a conversão dos velhos e depauperados galpões como 

escritórios de elevado padrão, conservando a volumetria originas, do outro lado dos 

diques, adjacentes a Costanera Sur. O projeto contraiu maior liberdade, tornou-se 

mais atraente com os parques, as torres de escritórios e os prédios habitacionais de 

elevado padrão. 

A primeira fração a ser viabilizada, composta pelos antigos armazéns, foi 

ocupada por uma elite de empresários que tiraram proveito da qualidade 

arquitetônica e da imagem européia dos edifícios convertidos e requalificados, cujos 

andares térreos foram ocupados por bares, cafés e restaurantes finos (e caros), na 

sua grande maioria. De acordo com a observação de SOMEKH e CAMPOS (2004: 

5): 

 
116 SOMEKH, Nádia e CAMPOS, C. M. Desenvolvimento local e projetos urbanos. São Paulo: Univ. 
Mackenzie (Workshop: Clusters urbanos. Reestruturação produtiva e projetos urbanos. Ago./2004. 
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‘Esse centro executivo e gastronômico, bastante exclusivo, contrasta com o 
aproveitamento dos espaços coletivos ao longo dos diques como passeio 
público, turístico e mais popular. Os terrenos vagos da porção Leste do 
porto foram divididos em lotes e vendidos a empreendedores, a exemplo de 
Battery Park City. Foram implantados edifícios com arquitetura 
personalizada, mas sujeita a limitações em termos de ocupação e 
volumetria. Encontramos aí nomes como Telecom e Hilton, além de 
condomínios residenciais de alto padrão.’117 
 

Sendo assim, a lógica empresarial intrínseca ao projeto tende a conduzir o 

consumo de Puerto Madero para uma seleta fração de privilegiados. O seu espaço 

foi moldado em alta qualidade e, muito embora possa (e deva), em tese, ser 

desfrutado por todos, seu uso integral acaba ficando restrito a pequenos grupos, 

cujo poder aquisitivo é mais elevado. Muito embora a cidade tenha sido presenteada 

como uma área totalmente revitalizada de grande expressão, e quase sem 

desembolsar recursos, a marca da gentrificação se faz presente desde o início do 

projeto. Sem dúvida, a experiência de Puerto Madero acabou se tornando um 

paradigma na América Latina, particularmente por mesclar, com relativo sucesso, os 

processos de renovação e requalificação urbana, atrelados à revitalização 

econômica da área e da cidade como um todo. 

 
PONDERANDO  SOBRE  A  UTILIZAÇÃO  DE  MODELOS 

As experiências citadas anteriormente, no Brasil e no Exterior, acredita-se 

poderá pautar esta parte do capítulo que não pretensões de condenar os planos ou 

projetos aqui citados, ou outros quaisquer. Em planejamento, creio, deve-se 

ponderar sobre os instrumentos que se tem em mãos para solucionar problemas, e 

aplica-los da melhor maneira possível. Pautar qualquer plano ou projeto diretamente 

em modelos já vivenciados, mesmo que tenham apresentado resultados altamente 

positivos, pode ser pernicioso e até catastrófico. 

Das experiências brasileiras, optou-se por três que, acredita-se, mais 

afinidade tenha com o objeto de estudo – Santos. São três cidades litorâneas e 

portuárias, possuem outras características assemelhadas, algumas tiveram suas 

experiências em épocas distintas, contudo, todas, inclusive as localizadas no 

exterior, tinham o mesmo problema – uma área central com elementos de valor 

histórico e cultural em avançado estado de degradação. 

 
117 Idem, Ibidem, p. 5. 
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A primeira experiência, a de Salvador – Pelourinho, as maiores críticas 

estão relacionadas ao impacto social ocasionado pela transferência da população 

residente da área revitalizada e na descaracterização e na perda de autenticidade 

dos elementos urbanísticos e arquitetônicos existentes na área. Quanto aos recursos 

públicos utilizados na implantação do plano e na estratégia de gestão, esses 

números ainda são imprecisos, talvez devido à condução do processo que é feita 

pelo Governo Estadual. 

No projeto Pelourinho, o Governo Estadual obteve o direito de propriedade 

dos imóveis mediante a posse daqueles abandonados ou de contratos de comodato. 

O investimento voltado à recuperação física foi feito pelo governo (inicialmente o 

municipal, posteriormente o estadual), e os imóveis recuperados foram cedidos (para 

recuperação) ou alugados (se recuperados) para instituições culturais e empresas 

de serviço e comércio a um valor abaixo do mercado. Ainda nos primeiros anos, o 

que corresponde as três primeiras fases do projeto, houve uma mudança no tipo de 

negócios lá instalado devido à incapacidade do mercado em absorver os serviços 

disponibilizados. Os empreendimentos fracassados foram sendo, paulatinamente, 

substituídos por meios proporcionados pelo mercado imobiliário ou de negócios 

local. Mesmo com a interferência da iniciativa privada, e com a inclusão de medidas 

no projeto que visem a recuperação de imóveis para habitação, a taxa de 

investimentos públicos ainda é alta se relacionada com a privada. 

O aparato instrumental e institucional utilizado na cidade de Salvador não 

pode ser classificado de inovador, uma vez que é conduzido e comandado, quase 

que estritamente, pelo Governo Estadual. Até o ano de 1997 o governo municipal 

estava excluído do processo de revitalização da cidade, processo esse que foi 

iniciado por ele quando tinha como chefe do executivo o Senador Antonio Carlos 

Magalhães. Foi somente a partir da eleição de um prefeito aliado ao governo 

estadual que a municipalidade pôde assumir como uma das administradoras do 

processo de revitalização. O projeto em questão, segundo inúmeros pesquisadores, 

é centralizador, típico do planejamento urbano ocorrente nos anos 70, auge da 

ditadura militar no Brasil. 

A segunda experiência, a da Cidade do Recife, tem um grande diferencial se 

comparado ao caso do Pelourinho, os investimentos públicos foram pequenos se 
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comparados aos de Salvador, contudo, tiveram um efeito multiplicador que foi a 

resposta do setor privado que encarou o projeto como promissor. Outro ponto 

diferencial reside no fato que a gestão do processo de implantação foi compartilhada 

com o setor privado, e seu tempo de implantação bem maior se comparado a 

Salvador. 

Em Recife, no início da década de 90, a área em questão estava praticamente 

vazia, isso fez com que o processo se pautasse na transformação dos usos 

existentes e na revitalização dos espaços urbanos subutilizados. O poder público 

centrou seus esforços na melhoria da infra-estrutura e melhoria dos espaços 

públicos, havendo recuperado, diretamente, poucos imóveis. A estratégia do poder 

público foi a de atrair investimentos privados para a área através de negociação 

continuada com investidores, facilitando a negociação entre esses e os proprietários 

de imóveis, de maneira poder ajustar o cronograma de suas ações sobre a infra-

estrutura e o espaço público da área. Tal processo, além de facilitar a execução dos 

projetos pactuados entre investidores e proprietários, permitiu ao poder público 

direcionar e prever quando e quais locais seriam revitalizados. 

A avaliação do Plano de Revitalização do Bairro do Recife não permite muitas 

generalizações, já que é um dos poucos casos que existem trabalhos mais 

aprofundados no Brasil, particularmente sobre o processo de implantação. Todavia, 

pelos resultados obtidos até agora, pode-se sentir que projetos que tenham como 

estratégia de gestão a participação ‘direta’ dos agentes privados, que tenha clareza 

de seus objetivos, que seja realizado em áreas de grande significado simbólico para 

a população local, e que seja conduzido também por lideranças locais legítimas, 

podem produzir resultados muito positivos. Esse, acredita-se, seja o caso do Recife 

que traduzido nas palavras de um dos seus divulgadores e incentivadores pode ser 

assim descrito: ‘O PRBR teve a oportunidade de ser conduzido por meio de uma 

estratégia de parceria entre o poder público e agentes privados e de se adequar às 

circunstâncias locais, sem, no entanto, perder de vista seus propósitos. A estratégia 

foi criada ao longo do processo de gestão do Plano e não a partir de um acordo 

anterior.’ (ZANCHETI: 2000, p. 18) 

O caso da Região Central de Vitória, no Espírito Santo, foi o terceiro e último 

caso nacional enfocado nesta pesquisa que, como nos anteriores, foi implementado 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

170

na região central da cidade que se encontrava em adiantado estado de deterioração 

de seu estoque arquitetônico mais antigo, e de relevante valor histórico cultural, 

desde a década de 70. 

A proposta inicial, implantada a partir da década 80, foi modesta se 

comparada a outros projetos e planos realizados no Brasil. Os primeiros 

investimentos municipais na área datam do início dessa mesma década, prova que 

Vitória, guardada as devidas proporções, foi precursora na implantação do processo 

de revitalização de sua área central. Como diferenciais em sua proposta inicial pode-

se citar as seguintes premissas do projeto: ‘qualidade de vida’, valorização do 

patrimônio histórico’ e participação popular’. Muito embora criticado por muitos por 

manter um enfoque empreendedorista com vistas a colocar Vitória no contexto da 

globalização a vendendo sua imagem, pautava-se nos preceitos racionais mais 

puros da Escola de Bolonha (Conservação Urbana Integrada).  

Salvo os contratempos causados pela irracionalidade político–partidária que 

‘boicotou’ o envio de recursos técnicos e financeiros estaduais destinados à 

revitalização do centro da cidade até o ano de 2002, acredita-se que, dos planos e 

projetos brasileiros, Vitória, sem dúvida é, das experiências nacionais aqui 

demonstradas, a mais positiva que, muito embora não deva ser seguida como 

‘modelo’ para outras cidades (cada qual possui uma realidade distinta), seus pontos 

positivos devem ser levados em conta pelas cidades que pretendam investir na 

revitalização/requalificação de suas áreas degradadas, centrais ou não. 

Quanto às experiências vividas no exterior, procurou-se demonstrar, ao longo 

da exposição de cada uma delas (Itália, Espanha e Argentina), os aspectos positivos 

e negativos de cada qual, contudo, cabe aqui alguma consideração sobre os três 

casos que, segundo a literatura, são consideradas experiências bem sucedidas, só 

resta saber para quem. 

Nos casos italianos (Brescia, Ferrara e Bolonha) onde foram aplicados os 

conceitos da conservação urbana integrada, e mesmo seguindo as premissas 

determinadas pelo Partido Comunista que, via de regra, prima para que as políticas 

sociais sejam igualitárias, que a classe operária e a de menor poder aquisitivo não 

sejam desprovidas das benfeitorias que a administração pública pode proporcionar, 

pôde escapar à lógica capitalista – este é o caso de Bolonha. Quanto às localidades 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

171

de Ferrara e Brescia são centros menores e mais afastados dos grandes núcleos 

urbanos maiores e possuem qualidades muito específicas – Ferrara é uma cidade 

histórica por excelência (medieval), e Brescia sempre foi uma cidade industrial, daí 

não demonstrarem, ainda, maior interesse que possa resultar numa avalanche de 

investidores externos. 

Quanto à experiência de Barcelona, devido ao extenso sucesso obtido pelo 

plano de transformações idealizado pelos urbanistas catalães, esse, acabou se 

tornando um modelo, um paradigma no planejamento de localidades que buscam a 

sua inserção no mercado de cidades mundiais. Ocorre que a realidade catalã foi 

muito específica, o evento esportivo ‘Olimpíada de Barcelona’ funcionou como ‘mola 

propulsora’ de um projeto que já estava caminhando. O instrumento de marketing 

utilizado pela administração local, sabe-se hoje, nem sempre agrada a todos. As 

vultosas quantias despendidas pelo poder público com eventos que nem sempre 

proporcionam o retorno esperado, têm causado grande descontentamento à 

população residente, particularmente quando esses tomam ciência que o valor gasto 

poderia custar algum benefício reivindicado pelos mesmos. Ainda assim, a marca 

‘catalã de intervenção urbanística representa um ícone no tocante a modelos de 

revitalização e requalificação urbana bem sucedida. 

A experiência de Barcelona foi tão aclamada que a última experiência vivida 

no exterior a ser descrita – Puerto Madero, teve como idealizadores iniciais de seu 

plano (1989), os urbanistas catalães Busquets e Alemany.  

 Acredita-se, que o grande problema na revitalização/requalificação da antiga 

área portuária de Buenos Aires (Puerto Madero) consiste na forma como o projeto foi 

desenvolvido. Houve a total entrega dos velhos armazéns datados dos séculos 

XIX/XX à iniciativa privada, que se incumbiu de lá instalar empreendimentos de alto 

valor comercial. Quanto ao resultado, porém, o que lá se vê é a consolidação das 

diferenças sociais: de um lado Puerto Madero com seus luxuosos restaurantes, 

bares apartamentos e escritórios; do outro, uma importante área histórica 

consolidadamente degradada. Instalando ali equipamentos de uso privado, Puerto 

Madero comprometeu a revitalização de toda área histórica de Buenos Aires. Bares, 

restaurantes, moradias, escritórios e casas noturnas foram acontecer no porto, 

“roubando-os” da cidade. Outro aspecto negativo do empreendimento está no fato, 
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que contando Puerto Madero com atividades que pesam no bolso do cidadão 

comum, o antigo cais não tem atraído público suficiente. 

Todos os conteúdos aqui expostos são o pano de fundo quando se fala em 

transformações de requalificação urbana. Elas são baseadas, portanto, nos 

investimentos realizados em lugares localizados no espaço urbano mais abrangente, 

sobre os quais se constroem significados por meio de sua valorização enquanto 

patrimônio proeminente para o conjunto da cidade; e as transformações urbanísticas 

nele imprimidas visam transformar seus usos de forma promover a valorização local 

e da área de seu entorno., com base no consumo cultural e no consumo do lugar. 

Os centros citadinos se tornam locais privilegiados desse tipo de intervenção 

por concentrarem grande parte do patrimônio histórico que pode, se assim o desejar, 

forjar uma identidade cidadã comum, e dar sentido a uma certa experiência do 

urbano. Sendo assim, são alvos de um discurso de valorização do patrimônio e 

recebem grandes investimentos (públicos e privados), sobretudo na área da cultura, 

que buscam dinamizar a economia local e atrair uma cadeia de atividades 

adequadas à fruição cultural da área que, combinadas, podem promover sua 

valorização tanto simbólica quanto econômica.  
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 –    CONTRADIÇ›ES   NO     PLANEJAMENTO    URBANO  DE    SANTOS : 

                                      O   NÐCLEO     HISTŁRICO    EM    EVID¯NCIA 

 O presente capítulo tem como propósito enfocar, primeiramente, as normas 

municipais voltadas ao planejamento urbano da cidade de Santos, particularmente 

as que tenham qualquer correlação com a salvaguarda dos elementos arquitetônicos 

de relevante valor histórico cultural, localizados na zona central (Núcleo Histórico).  

 O ‘Alegra Centro’, Lei Complementar nº 470/2003 (e alterações posteriores), é 

o foco da segunda parte do capítulo. Procurar-se-á nesta partição abordar os passos 

do projeto, desde sua idealização (1989), até os dias atuais. Realizou-se um exame 

pontual de dez Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico, formatando-se a 

apreciação, preferencialmente, a partir da categoria de análise espacial: forma, 

função, estrutura e processo.  

 Como último mote do capítulo, e principal contribuição desta pesquisa, optou-

se abordar o turismo histórico-cultural proposto pelo projeto ‘Alegra Centro’ para o 

Núcleo Histórico de Santos. Ao final, analisou-se os mesmos (os focos) enquanto 

patrimônio ambiental urbano, ressaltando o grau de importância desses para a 

população local, enquanto marcos simbólicos da cidade. 

SANTOS: Contradições no Planejamento do Núcleo Histórico 

 O ‘Alegra Centro’, ou a lei complementar nº 470/2003, que criou o Programa 

de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, não foi a 

primeira tentativa de se preservar o patrimônio edificado mais antigo localizado na 

região central de Santos. Em 1951, a Câmara Municipal de Santos, através do 

Plano Regulador da Cidade (Lei nº 1316/1951), que foi orientado, em parte, pelo 

Engº Prestes Maia, apresentava propostas. Dele não fazia parte qualquer 

diagnóstico tampouco nenhuma prospecção sobre tendências futuras. Apresentava, 

basicamente, diretrizes voltadas ao aparelhamento dos transportes, particularmente 

quanto ao setor viário. O propósito era preparar a cidade para o forte crescimento 

urbano e regional que era previsto, já que estava ocorrendo um crescimento acirrado 

na industrialização, em particular na área de Cubatão, e também um aumento na 

movimentação portuária. (ver planta 3, na seqüência) 
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Planta  3  – Diretrizes Viárias estabelecidas pela Lei nº 1.1316/51 – 

Plano Regulador (Escala Indicada).  
(Fonte: Martins, 2000, p.97, alterado parcialmente.) 
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 No plano, era marcante a idéia de alargamento e retificação das vias 

existentes na área central para conter os congestionamentos que causavam com a 

intensificação das atividades da cidade e do porto. Previa obras para a maioria das 

ruas centrais mas, ao final, em apenas algumas foram consolidadas, a saber: Rua 

João Pessoa, Visconde de São Leopoldo, São Bento e Visconde do Embaré. 

 Um dos pontos relevantes do plano remonta no fato do mesmo propor a 

retirada da linha da então Rede Ferroviária Sorocabana no trecho que cruza a 

cidade, e implantando um ‘Centro Cultural’ no terreno ocupado pelo pátio de 

manobras118 da empresa localizado a Av. Ana Costa com Av. Gal. Francisco 

Glicério. No trecho entre o centro histórico ao sopé do morro e o porto se apontava 

um estreitamento da faixa viária (ferrovia e rodovia). Nesse ‘gargalo’ estava, e está, 

localizada, a estação ferroviária da RFFSA (à época, Santos-Jundiaí), daí a 

indicação de sua retirada para o alargamento do sistema viário fazer parte do 

escopo do plano.  
‘A Estação Santos-Jundiaí tem o seu pátio de manobras ocupando uma 
estreita faixa de terreno compreendida entre a orla e a rua Visconde de São 
Leopoldo, estrangulando a entrada da cidade pela Via Anchieta e trazendo, 
como conseqüência, o congestionamento do trânsito. É necessário o 
desenvolvimento daquela parte da cidade que se acha na zona congelada. 
Com o deslocamento da estrada, todos os terrenos daí resultantes poderão 
ser aproveitados para largas avenidas de acesso e para um racional 
retalhamento de terrenos em amplas quadras ideais à instalação de grandes 
armazéns e prédios comerciais. Demais, com a remoção da estação a Rua 
Marquês do Herval seria alargada para 25 m, em todo o seu lado norte (lado 
da igreja e convento Santo Antonio do Valongo) e a Praça Marquês de 
Monte Alegre seria grandemente alargada, mostrando, em destaque, a 
tradicional igreja, ponto histórico a conservar-se, nos termos indicados 
pela Comissão.’119 (grifo meu) 

 Quanto aos equipamentos públicos, propunha, basicamente, as construções 

de um estádio municipal, de um Centro Cultural (pátio da Ferrovia) e de uma estação 

rodoviária no centro da cidade. Dos três itens, apenas o último se concretizou. No 

tocante a preservação de prédios e logradouros históricos, inseriu que ‘alguns 

elementos’ deveriam ser preservados, sem maiores detalhes ou justificativas, são 

eles: Igreja do Carmo e Ordem Terceira, Mosteiro de São Bento, Igreja e Convento 

de Santo Antônio do Valongo, Fonte de Itororó, Fonte ou Biquinha de Vila Mathias, e 

no Jabaquara, o Quilombo de Quintino de Lacerda. 

                                                 
118 A área, cerca de 600 mil m², foi desapropriada pela municipalidade recentemente (2005), através 
de litígio com a proprietária que perdeu a ação por falta de pagamento de impostos municipais. 
119 SANTOS . Câmara do Mun. de Santos. Plano Regulador da Cidade. Lei nº 1.316/1951, p. 5. 
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 Com a intensificação do fluxo turístico a partir da década de 1950, produto da 

finalização da Via Anchieta, ocorreu uma dinamização na construção civil da baixada 

e no mercado imobiliário – desencadeou-se uma avalanche de construções pluri-

habitacionais na orla da praia. Tendo em vista o enfrentamento do surto imobiliário 

formou-se , em 1952, a Comissão Consultiva do Plano da Cidade. Passados quatro 

anos (1956), a municipalidade providenciou as modificações no ‘Código de Obras’, 

que havia sido aprovado em 1945. 

 Com a Lei Municipal nº 1.831, de 9 de maio de 1956, foram modificadas as 

regras de zoneamento instauradas pelo Decreto-lei nº 403/45. Conforme seu artigo 

1º, a Lei 1.831/56 dividiu o município de Santos nas seguintes zonas: Zona 

Comercial Central (ZCC); Zona Comercial Secundária (ZCS); 1ª Zona Residencial 

(ZR1); 2ª Zona Residencial (ZR2); 3ª Zona Residencial (ZR3); Zona Portuária (ZP); 

Zona Industrial (ZI) e; Zona Rural (ZR), ver Planta 4 na seqüência. As maiores 

restrições da lei não estavam voltadas às atividades portuárias, exigiam-se 

banalidades – limites de altura (pé-direito), alinhamento de construções, em suma, a 

partir de 1956 a Zona Portuária expandiu-se até a zona do canal do estuário, e 

adentrou mais na cidade no sentido oeste, vindo ocupar áreas que anteriormente 

estavam destinadas a fins residenciais (ver planta 4 a seguir), pelo Decreto nº 

403/45. De acordo com os artigos 13 e 17 da Lei nº 1.831/56: 
‘Na Zona Comercial Secundária, além do uso permitidos para a Zona 
Comercial Central (estabelecimentos comerciais, escritórios, consultórios, 
bancos, laboratórios, hotéis, habitações, casas de diversões e 
estabelecimentos de ensino), conforme artigo 17, ficavam também 
permitidos: garagens, postos de serviços para automóveis, de depósitos de 
materiais e mercadorias.’ 

 Na Zona Industrial, conforme seu artigo 28, as edificações poderiam ter 

qualquer uso, não havendo qualquer restrição. Na Zona Rural, ‘as construções 

deverão ser destinadas, de um modo geral, para fins agrícolas, [...], de acordo com o 

artigo 30, contudo, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, ‘A juízo da 

Prefeitura, será permitida a construção de edifícios destinados à indústria em geral, 

depósitos de inflamáveis e explosivos.... ou seja, permitia-se a implantação das 

atividades retroportuárias. Em resumo, pode-se concluir que esta foi a Lei que 

privilegiou, quase que abertamente, o porto e as atividades ligadas a ele. As 

verdadeiras restrições às atividades ligadas ao porto eram realmente válidas para a 

Zona Comercial Central (ZCC); e a 1ª, 2ª e 3ª Zonas Residenciais (ZRs). 
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Planta 4  – Zoneamento estabelecido pela Lei nº 1.831/56  

(Escala Indicada).  
(Fonte: Martins, 2000, p.105, alterado parcialmente.) 
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 O Plano Diretor Físico de 1968 (Lei nº 3.529/1968), foi elaborado pela 

PRODESAN (Progresso e Desenvolvimento de Santos), em conjunto com as 

equipes técnicas dos escritórios da PLANURB – Planejamento e Urbanismo, e do 

Arq. Oswaldo Corrêa Gonçalves. Tendo vigorado por 30 anos, nasceu num período 

histórico da cidade quando em Santos passou a ocorrer o fenômeno da explosão 

demográfica e uma sensível decadência nas atividades portuárias e turísticas. A 

cidade passou a viver uma fase de insegurança econômica. 

 A atividade turística, que desde a abertura da Via Anchieta na década de 50 

mostrava-se como uma atividade bastante rentável e promissora sofreu sensível 

baixa. Em termos estatísticos, a Baixada Santista que ao auge no biênio 1960/61 

chegou a ter uma população flutuante de 6 milhões, a partir de 1965 baixou essa 

cifra para 4.400.000 de turistas.120 

 No plano, em sua parte intitulada ‘Planejamento Físico como instrumento 

dinâmico do desenvolvimento municipal e regional integrado’, atentava-se para o 

fato de, mesmo a Lei propondo apenas parâmetros físicos, esses estavam 

embasados em diretrizes econômicas e sociais que se queria estabelecer. 

 No escopo do plano propunha-se: o desenvolvimento da indústria na área 

continental, tendo em vista aproveitar sua proximidade com o pólo de Cubatão e as 

vias de acesso ao planalto; desenvolver uma nova política de desenvolvimento 

urbano – que ao invés da construção de apartamentos para turistas fosse voltada à 

construção de habitação para a população residente, e; estabelecer diretrizes para a 

elaboração de um Plano Turístico, que pudesse organizar e otimizar essa atividade 

econômica na cidade. De acordo com MARTINS (2000: 108): 
 
‘O Plano estruturou sistematicamente a configuração física do município 
segundo o sistema cartesiano e coordenadas ortogonais, dividindo-o em 
áreas integradas (urbana, expansão urbana e rural), estabelecendo o 
abairramento, a hierarquização do sistema viário (vias de trânsito rápido, 
vias principais ou preferenciais, vias secundárias e vias locais). Foram 
estabelecidas normas relativas ao alinhamento e nivelamento dos 
logradouros públicos e edificações, zoneamento de usos, urbanização de 
terrenos, edificações nos lotes, paisagem urbana, equipamentos 
comunitários, arborização e posteamento, áreas para recreação e lazer, 
passeios, sistemas de circulação e de estacionamentos, comunicação 
visual, renovação e revitalização de locais históricos, renovação 
urbanística. Cada um desses itens corresponde, com poucas exceções, aos 
capítulos da Lei.’ (grifo meu) 

                                                 
120 PRODESAN. Plano Diretor Físico. Política de Desenvolvimento Físico. Vol. 2, Santos: 1967, p. 46. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

179

 

                                                

 Outra característica dessa Lei foi o fato de se auto denominar um grande 

avanço aos planos anteriores, tecendo sistemáticas críticas em seu teor , imputando-

lhes sérias falhas, tais como: ‘enxadrezamento monótono das quadras; ruas como 

se fossem corredores e tristes pátios internos; implantação de equipamentos não 

compatibilizados com as necessidades e aspirações humanas; desprezo pelas 

singularidades das características físicas e do processo de desenvolvimento 

econômico e social.’121 O plano pretendia, em linhas gerais, dar um avanço em 

relação aos anteriores prevendo, inclusive, avaliações anuais e revisões trienais. 

 O plano estabelecia zonas específicas quanto ao uso, para a área central da 

cidade, houve apenas a subdivisão pela predominância comercial – Zona Comercial 

Central (ZCC), Zona Comercial Paisagística (ZCP), Zona Comercial Residencial 

(ZCR) e Zona Comercial Industrial (ZCI). Atente-se para o detalhe que a ‘Zona 

Comercial Paisagística’, delimitada pelo plano, não coincide com a área onde se 

localizam os elementos arquitetônicos mais antigos, logo, tais elementos não faziam 

parte das prioridades do plano. Na área em questão, isso sim, localizavam-se áreas 

verdes, passíveis de utilização para a construção de equipamentos públicos ou 

outras obras que mais aprouvessem à municipalidade. (Ver Planta 5 na seqüência) 

 O mesmo grupo que elaborou o plano, em 1974, propôs, através de um 

projeto, a formação de um Distrito Industrial para Santos. O projeto, agora agregado 

ao plano, considerava indispensável à instituição de uma política de renovação 
urbanística da cidade de Santos, a qual possibilitaria a realização de 

empreendimentos público e privado de amplas proporções. ‘Essa política de 

renovação urbanística tem como objetivos eliminar os defeitos e falhas paisagístico-

funcionais da estrutura urbana, evitar decadência de áreas e de equipamentos 

comunitários ou corrigir suas deficiências, revitalizar áreas em declínio ou exauridas 

e realizar efetiva promoção social da comunidade santista.’122 

 A preocupação com a estratégia de renovação urbana era explicada, no caso 

santista, à época, devido às limitadas dimensões da porção leste da cidade somadas 

às perspectivas que a população duplicaria até o ano 2000.  

 

 
121 PRODESAN. Op. Cit., p. 65. 
122 Idem, Ibidem, p. 62. 
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Planta  5 – Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor Físico - Lei nº 
3.529/68 (Escala Indicada).  

(Fonte: Martins, 2000, p.112, alterado parcialmente.) 

 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

181

 No plano, na parte atinente à Renovação Urbanística da cidade de Santos, o 

artigo 338123 instituiu: 

1. Revitalização da paisagem do centro comercial e histórico de Santos e valorização da orla da 
praia; 

2. Restabelecimento dos usos originais de edificações ou estabelecimento das destinações que 
fossem mais condizentes com a zona de uso em que se achassem situadas; 

3. Recuperação das edificações degradadas ou sua erradicação nos casos evidentes de 
inconveniência de sua recuperação; (grifo meu) 

4. Reagrupamento de lotes, remanejamento de quadras ou reurbanização de bairros ou zonas; 

5. Promoção da urbanização de terrenos não aproveitados; e 

6. Estímulo para edificações de baixo custo e ampliação de seus compartimentos. 
 

 Previa também, em seu artigo 343, a política de preservação e revitalização 

de imóveis e vias históricas124: ‘Na política de renovação urbanística da cidade de 

Santos, ocupa lugar destacado a preservação e a revitalização dos locais históricos, 

objetivando: 

I – garantir, na medida do possível, a imutabilidade das edificações e dos logradouros 
históricos tradicionais, quanto a alargamentos, tratamento dos passeios e faixas de 
rolamentos das vias; 

II – recuperar edificações características de determinada época, destinando-as a usos 
adequados; 

III – orientar e incentivar nas áreas em torno de locais históricos, usos e atividades 
compatíveis com suas características; 

 IV – incrementar o turismo. 
 

§ 1º. Os instrumentos para assegurar a preservação e a revitalização dos locais históricos são os 
seguintes: 

a) convênios com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visando o tombamento 
das edificações e logradouros de caráter histórico-tradicional; 

b) estímulos tributários para usos e atividades adequadas em torno dos referidos locais;  

c) penalidades pelo não cumprimento das normas regulamentadoras da preservação nos 
referidos locais. 

 

§ 2º. O Poder Executivo deverá fixar por decreto os locais históricos, na base de planos de 
revitalização previamente elaborados. (artigo 343 – seção V)’ 

                                                 
123 PRODESAN. Op. Cit., p. 87. 
124 Na Planta 6, a seguir, consta à área abrangência da Lei nº 3529/68, com as devidas alterações 
posteriores, e dela não consta nenhum elemento que demonstre especial interesse pelo centro 
histórico que não fosse o estritamente comercial. À época, os elementos de importância histórica 
sequer haviam sido cadastrados, e nem possuíam qualquer instrumento oficial municipal que os 
protegesse. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

182

 
Planta 6  – Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor Físico - Lei nº 

3.529/68 – (Com as alterações da Lei nº 3.857/74 e Lei nº 3.903/74) 
(Escala Indicada).  

(Fonte: Martins, 2000, p.118, alterado parcialmente.) 
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 As alterações posteriores na Lei nº 3.529/68, plano que tinha suas 

características mais marcantes pautadas na ‘renovação a qualquer custo’, foram 

mais voltadas a mudanças de zoneamento nas áreas periféricas, área continental 

em particular, de forma a atender a demanda de falta de moradia e geração de 

empregos na área industrial. Com relação ao patrimônio edificado mais antigo da 

cidade, no seu artigo nº 343, apenas ‘aventava-se’ a possibilidade da criação 

subzonas de interesse histórico e cultural na Zona Comercial Central de Santos. 

 Ocorreram outras tentativas125 de organizar o crescimento santista, dentre 

elas o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI/78), que mesmo não 

se institucionalizando, tornou-se importante norteador das ações urbanísticas da 

cidade. Tinha características de um plano de nível regional, não previa, nem 

analisava somente a cidade de Santos, mas inseria-a no contexto dos outros nove 

municípios da região, classificando-a cidade-sede da região. Talvez, antevendo a 

implantação da região metropolitana, que se tornou realidade anos depois. 

 Santos, através do PPDI/78, no Capítulo ‘Estrutura Urbana Espontânea’, 

apresentava hipóteses que orientaram a elaboração de quadros de previsão do 

crescimento urbano regional, diretrizes que orientariam esse crescimento físico, 

enfim, demonstrava que, ao final, os setores secundário e terciário assumiriam a 

liderança da economia nos anos-meta (1990-2000), e o limite de ocupação chegaria 

ao grau de saturação neste mesmo período. 

 No item relativo à tipologia das edificações, previa-se que a verticalização 

deveria ser intensa, gerando a paisagem como uma grande massa construída, a 

exemplo do que já ocorria na orla. A região central deveria sofrer um processo de 

renovação que se traduziria no aumento da sua área construída. O processo de 

renovação mais intenso estava previsto para acontecer no bairro do Valongo, 

Paquetá e Vila Mathias (Alegra Centro). Anteviam-se duas hipóteses para a área 

central: ‘o rearranjo dos velhos edifícios para comércio ou serviços’ ou, caso 

houvesse inoperância dos dispositivos de controle, a ‘desfiguração da paisagem e 

do patrimônio quer pela destruição das construções, quer pelo aparecimento de 

novos edifícios implantados de forma inconveniente em meio ao conjunto. 

                                                 
125 Não foi citado o Plano Urbanístico do Distrito Industrial de Santos (Lei 4.068/76), por não 
demonstrar maior interesse para esta pesquisa. 
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Planta 7  – Zoneamento conforme Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado –PDDI - 1978 (Escala Indicada).  
(Fonte: Martins, 2000, p.133, alterado parcialmente.) 
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 Para a área central a expansão através do incentivo da ocupação da área 

com atividades ligadas à Administração Pública, aos profissionais liberais, à 

prestação de serviços e ao comércio em geral. Assim sendo, o crescimento se daria 

de duas formas: através da renovação ou reciclagem126. Ao mesmo tempo em que o 

plano dava sinais de permissividade quanto à renovação, ele mesmo, em alguns 

pontos, se contradizia, talvez pelo fato do mesmo caracterizar a região centro como 

uma unidade ambiental formada pelo Monte Serrat, área comercial e porto, para o 

centro mais antigo da cidade as medidas eram, para o momento, impraticáveis, 

conforme pode ser visto na análise de MARTINS (2000: 136): 
 

‘Ao lado do centro histórico, propunha-se uma área de concentração de 
investimentos públicos e particulares: a construção de um conjunto de 
edifícios, torre para escritórios, comércio e residências, ao estilo dos CBD – 
Central Business District norte-americanos. Esse conjunto localizado 
próximo ao centro histórico e no início da Av. Conselheiro Nébias, deveria 
ser visualmente o ponto focal do centro e ter a função estrutural de interligar 
o velho centro de negócios, sua expansão na área portuária (Paquetá) e as 
áreas residenciais e turísticas da orla da praia, através da ª Conselheiro 
Nébias.’127 

 De acordo com a proposta, o novo centro de negócios traria os seguintes 

resultados: 

1. Provocaria a valorização e conseqüente renovação de todo o bairro do Paquetá, mantendo, 
porém o mesmo uso existente de atendimento direto à zona portuária; 

2. Diminuiria a pressão para a construção de edifícios no centro histórico; 

3. Permitiria e incentivaria a utilização da área central também para a função residencial, 
garantindo uma intensidade de uso permanente; e 

4. Orientaria a expansão do centro para a área onde ela ocorreria no período (Vila Nova e Vila 
Mathias), interligando essa expansão com o centro velho e o Paquetá. Próximo ao novo 
centro, propunha-se a implantação de um terminal regional de transportes de passageiros, no 
qual seriam conectados os diversos meios de interligação entre os núcleos residenciais e de 
atividades da baixada. 

 

 Uma das principais estratégias do PDDI, acredita-se talvez tenha sido a sua 

subdivisão em ‘projetos setoriais’, desta forma elencava-se mudanças específicas 

para os diversos setores (viários e transportes, padrão arquitetônico, ...) aplicados às 

áreas de interesse (Central, Gonzaga, ...). Os principais projetos setoriais do PDDI, 

proposto para a área central foram: 

                                                 
126O termo reciclagem aqui se aplica àquelas construções que sofreriam adaptações, que 
descaracterizassem o imóvel ou não, para atender as exigências da nova atividade. Não havia a 
preocupação em resguardar as características de originalidade das construções. 
127 MARTINS, A M. S. Op. Cit., p.136. 
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1. Projeto de preservação do Centro Histórico (bairros do Valongo e Centro) com o 

estabelecimento de usos compatíveis com a preservação. Destacavam-se os seguintes 
programas: tratamento paisagístico das vias e praças definidas como de interesse cultural 
(Rua XV de Novembro, Rua do Comércio, entre outras); reorganização do tráfego do 
centro da cidade; tratamento paisagístico do Sítio Mosteiro de São Bento, Casa do Trem 
Bélico e Outeiro de Santa Catarina (imóveis de interesse histórico); 

2. Projeto de criação do ‘Parque Monte Serrat’; 

3. Projeto de criação do ‘Novo Centro’, nos moldes de um Central Business District (CBD) 
norte-americano, no bairro Paquetá; 

4. Projeto de implantação do terminal regional multimodal no ‘Novo Centro’; e 

5. Projeto de recuperação paisagística da área do Mercado Municipal – manutenção de sua 
característica central de abastecimento com a preservação do transporte de ‘catraias’ que 
faz ligação Santos-Vicente de Carvalho. 

 A partir de 1980, implantou-se na baixada um programa federal de transportes 

para aglomerações urbanas, com vistas a contribuir para a organização e ocupação 

racional do espaço urbano brasileiro gerando opções para os fluxos migratórios 

destinados às grandes metrópoles. A Baixada Santista era uma das áreas urbanas 

de interesse do projeto, uma vez que possuía potencial para atender aos objetivos 

propostos. 

 O Projeto Aglurb, nome que ficou conhecido o programa, visava 

primordialmente, fortalecer  as cidades nos aspectos relacionados aos transportes 

públicos, na racionalização do consumo de combustível e da utilização do sistema 

viário existente bem como a priorização das populações de baixa renda, procurando-

se obter melhorias quanto à sua mobilidade e na acessibilidade das áreas mais 

carentes. Conforme A TRIBUNA (1987: 56): 
‘A nível local, o Programa Aglurb proporcionou sensíveis mudanças na 
circulação da área central, e no transporte coletivo da cidade como um todo. 
A área central recebeu semáforos com mais tempo verde de acordo com os 
horários dos picos de tráfego, calçadões parciais em algumas vias de 
cirsulação local (R. Itororó e R. Riachuelo), criação de baias para 
estacionamento de automóveis, e reformulação total do sentido do tráfego. 
As mudanças no sentido do tráfego da área central bem como as novas 
rotas do transporte coletivo foram implantadas a partir de 13 de julho de 
1987.’ 

 Fazendo uma análise retrospectiva dos planos citados anteriormente pode-se 

concluir que, invariavelmente, nenhum privilegiou condignamente a região central. 

Foi somente a partir do Decreto nº 905, de 12 de julho de 1989, com a criação da 

Subzona de Interesse Histórico - Cultural, elaborado pela Prefeitura local, com a 

colaboração técnica da Secretaria do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – 

SPHAN; do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
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Turístico do Estados – CODEPHAAT, de duas universidades santistas – a UniSantos 

e a UNICEB, o centro histórico passou a ser efetivamente visado como área de 

preservação e restauração. A partir deste decreto, estava lançada a semente do que 

hoje se denomina ‘Alegra Centro’. Comprova-se aqui, então, a segunda 
hipótese128 desta pesquisa. 

 A delimitação da subzona foi determinada pelo perímetro ocupado pela antiga 

Vila de Santos, área com um grande número de imóveis de relevante valor histórico 

e cultural, com base no Plano Diretor Físico, Lei nº 3.529/68, que estabelecia 

através do artigo nº 343, a probabilidade de criação de subzonas de interesse 

histórico e cultural na zona central de Santos. A finalidade básica na criação dessa 

subzona, era garantir a preservação e/ou a restauração do conjunto arquitetônico 

localizado no núcleo histórico da cidade (Ver Planta 8 a seguir). Na época, foram 

elaboradas as plantas de uso do solo, cronologia e volumetria, assim como foi 

efetuado o cadastro geral acompanhado de fotos de cerca de 800 imóveis , tudo 

feito para orientar a forma de intervenção que posteriormente seria realizada. 

 No escopo da proposta de preservação do centro histórico constava a isenção 

de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para àqueles proprietários que 

recuperassem imóveis de interesse histórico cultural dentro da área. Isenção essa 

permitida através da Lei nº 640, de 28 de dezembro de 1989 (regulamentada pelo 

Decreto nº 1.072/91). Posteriormente, através da Lei Complementar nº 40, de 13 
de dezembro de 1991, ficou estabelecida também a isenção de Imposto sobre 

Serviço (ISS) para obras de interesse histórico cultural. 

 Posteriormente, o perímetro da subzona foi ampliado através do Decreto nº 
2.520/95, que criou um grupo executivo composto por representantes de várias 

secretarias municipais, as quais poderiam colaborar no processo de revitalização 

funcional das áreas e edificações degradadas e ociosas da subzona. Cabe frisar que 

esta ‘subzona’ vigorou até novembro de 1998, data em foi sancionada a Lei de Uso 

e Ocupação do Solo – Lei nº 312/98, que foi substituída pelos ‘Corredores de 

Proteção Cultural’, que abrangeram as vias da antiga Vila de Santos, bem como as 

proximidades do antigo Mercado Municipal. 

                                                 
128 As falhas no planejamento da região central de Santos estão vinculadas a pouca eficácia do Poder 
Público em gerar e/ou gerir projetos ou planos específicos para a área, particularmente no período 
anterior ao Alegra Centro, em sua primeira versão – Lei Complementar nº 312 de 24/11/1998. 
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Planta 8 – Zoneamento Vigente em 1995, estabelecido pelo Plano 

Diretor Físico – Lei nº 3.529/68 (com alterações), Subzona de Interesse 
Histórico – Cultural – Decreto nº 2.520/95, e ZEIs – Zonas Especiais de 

Interesse Social – Lei Complementar nº 53/92. (Escala Indicada).  
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 O instrumento seguinte, a Lei Complementar nº 53 de 15 de maio de 1992, 
inseriu na legislação de Uso e Ocupação do Solo de Santos as Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS) e estabeleceu normas exclusivas para a implementação de 

empreendimentos de interesse social. 

 As ZEIS se caracterizavam por serem áreas ocupadas por favelas, 

loteamentos irregulares e/ou clandestinos, cortiços, terrenos vazios ou mal 

utilizados, onde a municipalidade reconhecia a necessidade de sua intervenção para 

propiciar empreendimentos habitacionais para essa população de baixa renda. 

 Em linhas gerais, as ZEIS foram divididas em três subzonas, contudo, aquela 

que aqui denota real interesse é a de número ‘3’, isso por estar localizada junto à 

área de abrangência do atual Plano Alegra Centro. Conforme MARTINS (2000: p. 

143): 
 

‘A área de intervenção das ZEIS 3 compreende os bairros do Paquetá, Vila 
Nova e Vila Mathias, onde se concentra a grande maioria dos cortiços da 
cidade. Contraditoriamente estes bairros deteriorados configuram um 
espaço privilegiado de alto valor histórico e arquitetônico. Esta região central 
da cidade possui uma ótima e, por vezes ociosa estrutura urbana de 
saneamento, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo. 
Pretende-se para esta área um processo de reabilitação visando a fixação 
da população local com a melhoria das condições de habitabilidade.’ 
 

 A Lei Complementar nº 54 / 92  Área de Proteção Ambiental – APA, foi 

criada na seqüência com a função de estabelecer regras para o Uso e Ocupação do 

Solo na porção Continental de Santos, abrangendo, inclusive, a cidade de Bertioga 

que, à época, pertencia a Santos. 

 A partir de estudos prévios, a Lei, visava o disciplinamento das atividades 

potencialmente causadoras de degradação ambiental. Destacava, basicamente, três 

tipos de uso na área Continental do município de Santos: Mineração, Atividades 

Agrícolas e Ocupação Urbana, sendo essa última referente à população do Monte 

Cabrão, situado às margens do Canal de Bertioga, e a segunda área, às margens da 

Rodovia Rio-Santos, entre o Parque Estadual da Serra do Mar e o Canal de 

Bertioga. 

 A Lei em questão, não trouxe nenhuma novidade em relação à Zona Central 

de Santos, além de delimitá-la implantando a seguinte sigla – Área VII – Zona de 

Interesse Histórico Cultural – ZIHC, no mapa de referência. 
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 Desde o início da década de 1990, começo da gestão da Prefeita Telma de 

Souza (PT), a Prefeitura Municipal passou a estreitar relacionamentos com a 

CODESP (Administradora Portuária), chegando, inclusive, a criar uma Assessoria do 

Porto, em 1993, e promover o Seminário intitulado – ‘O Plano Diretor de Santos e 
o Porto – Caminhos para uma Política Urbana Comum’, que foi primeiro de uma 

série que visavam proporcionar uma discussão pública sobre a relação porto-cidade 

que acabou resultando no primeiro ‘Termo de Cooperação Mútua’ entre a 

prefeitura de Santos e a CODESP. 

 Ainda no ano de 1993, a municipalidade apresentou um conjunto de 

propostas que se denominou ‘Santos Cidade/Porto. Propostas para um 
Desenvolvimento Integrado’. No documento, composto de 20 laudas apenas, 

apresentava-se 6 propostas iniciais que contribuíram, em grande parte, para sentir a 

situação atual, e o que se deseja fazer com vistas a mudar o quadro existente. 

 Grosso modo, propunha-se a implantação de um terminal intermodal de 

carga129; integração entre a RFFSA e a FEPASA; revitalização do centro da 

cidade, implantação de um terminal marítimo de passageiros; implantação de 

um Centro Cultural e de Exposições no prédio histórico da ‘Hospedaria dos 
Imigrantes’; e, implantação de terminais intermodais de passageiros. 

 No item relacionado à revitalização do Centro da Cidade propunha-se um 

programa de intervenções na área Centro/Valongo e Paquetá, as quais viriam formar 

um conjunto de obras basilares para o desenvolvimento integrado das atividades 

portuárias e turísticas: revitalização do eixo de entrada da cidade; revitalização do 

Valongo e reabilitação dos armazéns históricos 1, 2, 3, 4 e 5 do cais Valongo / 

Paquetá., os mais antigos do Porto de Santos, representativos da primeira fase do 

mesmo, e contíguos ao Núcleo Histórico da cidade. 

 A revitalização do Valongo se traduziria na reabilitação do conjunto de 

imóveis localizados no Largo Marquês de Monte Alegre130, Rua São Bento, Rua do 

Comércio e entorno. 

 O Terminal Marítimo de Passageiros se revelaria num local para receber 

 
129 Esta mesma proposta tem sido reiterada pelo atual Prefeito de Santos – João Paulo Tavares Papa 
nos diversos eventos que a cidade participa e/ou é sede. 
130 Largo em que se encontra, atualmente, instalado o escritório do projeto ‘Alegra Centro’. 
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turistas advindos de cruzeiros. Uma das metas era impedir que os turistas, ao 

desembarcarem, passassem por situação de desconforto e insegurança, uma vez 

que seriam obrigados a cruzar a Av. Cândido Gafrée, entre os armazéns externos e 

internos (área de pouca segurança), para terem acesso às suas bagagens. A 

CODESP, visando corrigir tal deficiência, propunha, com o apoio da municipalidade, 

transformar o antigo armazém frigorífico em terminal marítimo de passageiros, isso 

atualmente já ocorre, contudo foi uma obra realizada numa gestão posterior (Beto 

Mansur). 

 O Centro Cultural e de Exposições Hospedaria dos Imigrantes, além de 

proporcionar um turismo de alta renda, interessava à municipalidade pois estimularia 

o turismo voltado a feiras, convenções e outros eventos. Sendo assim, a prefeitura 

através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, elaborou um projeto para a 

adaptação de uma edificação de relevante valor histórico131, visando requalificá-la. 

Previa-se também um mesmo espaço, além do pavilhão de exposições, restaurante, 

estrutura administrativa e ainda, uma escola técnica com o intuito de formar 

trabalhadores especializados em atividades ligadas ao porto. Previa-se, ainda para o 

local, uma estação para um trem turístico que percorreria o cais. 

 O instrumento normativo municipal seguinte, a Lei Complementar nº 151/94 
– Diretrizes Viárias, não trouxe maiores novidades, a não ser pelo cancelamento de 

alargamentos projetos anteriormente, em especial no Centro Histórico de Santos 

visando mais preservar imóveis de interesse histórico e cultural do que diminuir o 

número de imóveis a serem desapropriados. 

 Na área central, como citado ficou cancelado os alargamentos projetados, em 

alguns casos totalmente, noutros parcialmente, de logradouros localizados vizinhos 

a área portuária no centro histórico da cidade: Rua Visconde do Rio Branco, Rua 

Marquês do Herval, Rua Brás Cubas, Rua Cidade de Toledo, Rua Frei Gaspar e 

Praça da República. 

 No ano de 1995, a Prefeitura de Santos, objetivando a divulgação de sua 

nova proposta de Plano Diretor, publicou o documento intitulado ‘Proposta do Novo 
Plano Diretor de Santos – Manual do Proprietário’. A proposta apresentava como 

                                                 
131 A Hospedaria dos Imigrantes foi construída em 1911 para receber o fluxo de imigrantes europeus 
de então, que vinham em busca de trabalho, em sua grande maioria, na cultura do café. 
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justificativa, em linguagem fácil e acessiva à população, o projeto de lei que incluía 

normas de Uso e Ocupação do Solo, Divisão Territorial e Abairramento, assim como 

programas prioritários voltados ao desenvolvimento urbano, dentre eles: o 

desenvolvimento integrado da infra-estrutura turística; a modernização do porto; a 

busca da excelência ambiental; fomento ao equilíbrio social; e, a gestão participativa 

do desenvolvimento. O projeto em questão não chegou a ser aprovado pela Câmara 

Municipal de Santos. Conforme proposta, o município ficaria dividido em 8 zonas, a 

saber: Zona Leste, Zona Central, Zona Portuária, Zona Retroportuária Noroeste, 

Zona Retroportuária Leste, Zona Noroeste, Zona dos Morros e Zona Urbana de 

Proteção Ambiental, na Região Continental (Ver Planta 9). De significativo para a 

zona central histórica propunha, apenas, a permissão para o seu uso residencial a 

fim de proporcionar maior dinamização nessa região que se encontrava em 

avançado estado de degradação.  

 Outro ponto positivo, e inovador, do projeto, resumia-se no fato de ressaltar-

se a importância da participação da população nas decisões políticas, e indicavam-

se formas mais amplas de participação popular na discussão dos rumos do 

desenvolvimento do município. 

 Em 1995, a prefeitura de Santos publicou, com texto em inglês e português, o 

intitulado Santos, Caminhos e Vocações Econômicas – 1995, que tinha como 

objetivo apresentar à população da região, aos agentes econômicos da cidade, bem 

como às instituições interessadas no desenvolvimento, uma proposta de 

dinamização da base econômica de Santos e região metropolitana132. 

 No documento, que era de teor sucinto, incluía uma análise geoeconômica de 

Santos e região, a indicação dos eixos críticos de ação e programas, e também as 

indicações dos meios políticos e econômicos para atingir os fins apontados no teor 

do programa. Como eixos apresentavam-se: o desenvolvimento integrado da infra-

estrutura turística; a modernização do porto; as infra-estruturas de transporte; a 

recuperação ambiental; o equilíbrio social; e, a gestão moderna do desenvolvimento.  

                                                 
132 Em 30 de julho de 1996, através da Lei Complementar nº 815, foi criada a Região Metropolitana 
da Baixada Santista, composta pelos municípios de : Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. No período antecedente (1995), a 
transformação de Santos e municípios vizinhos numa região metropolitana já era considerada certa, 
daí as decisões, mesmo antes da consumação da lei que elevaria a região a tal nível, já ser em nível 
regional. 
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Planta  9  – Zoneamento conforme proposta de Novo Plano Diretor - 

1995 (Escala Indicada).  
(Fonte: Martins, 2000, p.158, alterado parcialmente.) 
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No que tange aos meios para atingir os objetivos, a proposta era a criação de 

um Banco Regional da Baixada Santista, bem como implementar uma luta 

sistemática e organizada para financiamento de projetos junto aos governos federal 

e estadual, assim como previa também o estabelecimento de parcerias entre o setor 

público e o privado133. 

 Na parte do projeto que aponta o Desenvolvimento Integrado das Infra-

estruturas Turísticas, propunha-se, além da construção de um ou mais Centro de 

convenções, a construção de um novo, e grande, Parque Aquático, e o 

aproveitamento das ilhas e da plataforma de Santos (marítima) para assegurar aos 

turistas programas alternativos, como pequenos cruzeiros, mergulho e pesca 

esportiva. 

 A proposta de criação de um terminal marítimo de passageiros, destinado a 

receber turistas advindos de cruzeiros era, praticamente idêntica a do documento 

‘Santos Cidade/Porto – Propostas para um Desenvolvimento Integrado’, editado e 

proposto em 1993. 

 Para a reabilitação do conjunto de edificações do Núcleo Histórico já haviam 

incentivos previstos em leis anteriores134, assim como um projeto em parceria com 

as Tintas Ypiranga e a Fundação Roberto Marinho, para a revitalização dessa área. 

 O próximo instrumento legislativo municipal é, de todos, o que mais 

importância tem para esta pesquisa – o Alegra Centro. Esta legislação revela-se, 

em sua primeira versão, com o título de: ‘Programa de Revitalização e 

Desenvolvimento da Região Histórica de Santos’, ou simplesmente, ‘Alegra Centro’. 

 Antes de finalizar a exposição sobre os instrumentos santistas que incidiram, 

direta ou indiretamente, sobre a região centra de Santos, anteriores ao projeto 

Alegra Centro, cabe aqui algumas colocações a respeito dos mesmos. 

 Nas Leis que tiveram sua propositura nas década de 40, 50 e 60 espelhavam 

                                                 
133 SANTOS (Município). Santos. Caminhos e Vocações Econômicas. Santos: 1995, p. 34. 
134 Na proposta de preservar o Núcleo Histórico de Santos já havia sido estabelecida a isenção de 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os imóveis de interesse histórico e cultural 
recuperados, através da Lei nº 640, de 28 de dezembro de 1989 (regulamentada pelo Decreto nº 
1072/91). Posteriormente através da Lei Complementar nº 40 de 13 de dezembro de 1991 foi 
estabelecida também a isenção de Imposto sobre Serviços (ISS) para obras de restauração de 
imóveis de interesse histórico e cultural. 
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teorias modernas ligadas à cidade, em particular aquelas apontadas por Lê 

Corbusier. Tais teorias, conforme MARTINS (2000: 169) ‘cujos princípios 

urbanísticos foram desenvolvidos inicialmente em La Ville Contemporaine (1922) e 

La Ville Radieuse (1933), pregava a cidade vertical, feita de arranha-céus isolados, 

no meio de grandes espaços verdes, percorridos por auto-estradas. Era necessário 

também melhorar a circulação e aumentar a quantidade de espaço livre.’ 

 Tais idéias influenciaram boa parte dos planos urbanísticos de Santos, que 

propuseram, paulatinamente, um modelo de desenvolvimento urbano baseado na 

renovação urbana através da demolição de edifícios existentes, e na abertura ou 

alargamento de vias expressas, no zoneamento mono-funcional e na verticalização 

da cidade.135 

 O Código de Obras de Santos – Decreto-lei nº 403/45 foi o precursor no 

tocante ao zoneamento de usos, tendo sido modificado através da Lei nº 1.831/56 

de Zoneamento. Foi o Plano Diretor Físico – Lei nº 3.529/68, que veio instituir 

realmente o zoneamento de caráter mono-funcional, vetando decididamente o uso 

residencial nas zonas: Comercial Central, Comercial Secundária, Comercial 

Industrial e Industrial. Fato que, decididamente, veio a contribuir para a degradação 

da área central de Santos. Ironia ou não, dentre as influências ‘teóricas’ do Plano 

Diretor Físico de 1968, destaca-se a Carta de Atenas, dentre eles alguns conceitos 

encontrados no decorrer do plano: 

 ‘O zoneamento de uso é talvez o principal instrumento da técnica de 
planejamento físico. Sua adequada estruturação e efetiva aplicação de suas 
normas possibilitam assegurar o uso racional do solo e moldar o 
desenvolvimento equilibrado da estrutura urbana’136 

 Esta, a filosofia que moldou o Plano Diretor Físico de Santos. 
Seguindo-a, este plano poderá preencher sua finalidade prática e precípua, 
que é estabelecer corretamente o dimensionamento e a localização dos 
elementos materiais, nas áreas urbana, de expansão urbana e rural do 
Município de Santos, que devem atender às funções essenciais de habitar, 
trabalhar, educar, circular e recrear.137 

 Nenhuma motivação maior poderia haver para se compreender e se 
implantar o Plano Diretor Físico de Santos do que constatar que 
corresponde por inteiro ao que Le Corbusier  chamava de lei suprema do 
urbanismo; um plano diretor do desenvolvimento urbano baseado nas 
necessidades reais e urgentes da população.138’ 

                                                 
135 PRODESAN. Plano Diretor Físico. Política de Desenvolvimento Físico. Vol. 2, op. cit., p. 42. 
136 Idem, Ibidem, p. 72. 
137 Idem, Ibidem, p. 59. 
138 Idem, Ibidem, p. 62. 
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 Já o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI, elaborado cerca de 

10 anos depois do Plano Diretor Físico, mesmo não havendo se transformado em 

Lei, trazia uma inovação, propunha a reversão no zoneamento mono-funcional. 

Destacava que deveria haver além da permissão do uso na área central, o seu 

incentivo, pois viria garantir uma vitalidade permanente. O Plano de 1995, Nova 

Proposta de Plano Diretor, possuía conteúdo assemelhado – eliminar a 

compartimentação da cidade em zonas de uso predominante, propondo a partição 

em zonas cujas características ambientais eram assemelhadas. 

 Como visto, os segmentos inerentes à preservação do patrimônio histórico na 

cidade Santos começaram a se fortalecer no final da década de 80, início de 90, a 

partir de dois grandes marcos: a criação do Condepasa – Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico de Santos, instituído através do Decreto nº 905, de 12 de julho 

de 1989, e da instituição da subzona de Interesse Histórico e Cultural, cujo principal 

objetivo era resguardar a preservação e, num segundo momento, a restauração do 

conjunto arquitetônico constante no centro mais antigo da cidade. 

 Somente a partir dos anos 90 a prefeitura139 passa a buscar sua atuação 

fazendo uso do Planejamento Estratégico, a partir da publicação da divulgação do 

documento ‘Santos, Caminhos e Vocações Econômicas’, o qual apontava eixos  

críticos para a sua ação voltada à infra-estrutura turística, modernização do porto, 

melhoria na área de transportes, recuperação ambiental, equilíbrio social, gestão 

moderna do desenvolvimento. 

 Dentro do mesmo espírito voltado ao Planejamento Estratégico, podem ser 

também consideradas as propostas contidas no ‘Projeto Porto Urbano/Centro 

Histórico’, elaborado no ano de 1996. O projeto em questão apresentou a proposta 

de revitalização da região portuária central muito mais com o intuito de despertar a 

atenção de todos – empresariado, mídia, comunidade, para os desafios do projeto e 

as oportunidades que o mesmo poderia propiciar a todos. 

 
139 Cabe frisar que nas gestões de 1989-1992 e 1993-1996 estiveram à frente do executivo de Santos 
políticos de esquerda (PT) A partir de 1997, até os dias atuais, a prefeitura está sob administração de 
governantes oponentes deste partido. A ressalva aqui é para conotar que, muito embora algumas das 
leis tenham surgido em período anterior à década de 90, essas não foram implementadas 
concretamente. Foi somente a partir de 1997 que as normas com relação ao centro foram realmente 
sendo implantadas e/ou criadas e cobradas com austeridade, no período anterior boa parte das idéias 
não saíram do papel, e muitas edificações foram descaracterizadas e/ou demolidas (Vide o caso do 
Teatro Guarany). 
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O  ‘ALEGRA  CENTRO’  em  Pauta 

O projeto Alegra Centro teve suas raízes, com a instituição da Lei 
Complementar nº 53 de 15 de maio de 1992, que inseriu na legislação de Uso e 

Ocupação do Solo de Santos, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
estabelecendo, a partir de então, normas específicas para a região central mais 

antiga da cidade, quando da implementação de empreendimentos que denotassem 

interesse social.  

Todavia, a lei tal como se encontra hoje, passou, desde então, por inúmeras 

idas e vindas entre o executivo (que é o autor da Lei) e o legislativo, para que então 

fosse finalmente sancionada sob a Lei Complementar nº 470, de 05 de fevereiro de 

2003, e alterada, acredita-se que agora em caráter definitivo, a partir da também Lei 

Complementar nº 526, de 17 de março de 2005. A saber, aqui não se critica o fato 

de que determinada lei sofra alterações para melhor atender aos propósitos para os 

quais foi criada, ao contrário. Contudo, se determinado instrumento legislativo, de 

vital importância como aqui é o caso, fica a mercê de entraves burocráticos entre 

poderes democraticamente constituídos, algo de errado existe. A morosidade na 

tomada de decisões pode levar a danos irreparáveis, as lacunas nas leis já 

representam um perigo iminente, o que dirá a ausência da própria lei. 

Antes de explanar sobre os pontos do projeto que, acredita-se, fazem jus à 

sua menção, exponho, em linhas gerais, algumas partes relevantes do mesmo, 

como seus objetivos, medidas a serem tomadas, área de abrangência, e outras 

informações que fazem parte do projeto desde a sua primeira redação. 

O Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central 
Histórica de Santos – Alegra Centro, tem como objetivo a recuperação da área 

central, unidade territorial constituída pelo centro histórico e porto adjacente, 

englobando um conjunto de instrumentos integrados, com regras de uso e 

ocupação, mecanismos de incentivo e projetos urbanos a serem realizados em 

conjunto com a iniciativa privada, conforme destacados abaixo: 

1. Intervenções urbanas na área central visando melhoria na paisagem urbana; 

2.Incentivos fiscais para investidores interessados em recuperar ou conservar os imóveis 
instalados na área de abrangência; 

3. Promoção da preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico e 
paisagístico; 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

198

 
4. Desenvolvimento de ações que potencializem a implantação de atividades econômicas, 
turísticas e culturais. 

 

 Dentre as principais medidas a serem realizadas encontram-se: 

1. Redefinição do mobiliário urbano: postes, bancos de praça, calçadas, lixeiras e bancas de 
jornal; 

2. Normatização de letreiros e anúncios publicitários, toldos e ar condicionado; 

3. Ordenamento no tráfego de veículos e caminhões; 

4. Implemento de ações na área de segurança; 
 

Áreas de Proteção Cultural que integram a Zona Central I e 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 da mesma lei. 

Os imóveis localizados nas Áreas de Proteção Cultural, em conformidade com 

a setorização estabelecida na Lei Complementar n.º 312, de 24 de novembro de 

1998, regulamentada pelo Decreto n.º 3.582, de 30 de junho de 2000, são 

enquadrados em um dos 04 (quatro) níveis de proteção – NP (Conforme Planta 10, 

na seqüência), assim especificados: 

 
I. Nível de Proteção 1 (NP 1) - Proteção total, atinge imóveis a serem preservados 

integralmente, toda a edificação, os seus elementos construtivos e decorativos, interna e 
externamente; 

 
II. Nível de Proteção 2 (NP 2) - Proteção parcial, atinge os imóveis a serem preservados 

parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o telhado; 
 

III. Nível de Proteção 3 (NP 3) - Livre opção de projeto, mantendo-se porém, a tipologia 
predominante dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra. 

 
IV. 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 n.º 312/98 
e suas alterações.  

 

 Todo projeto ou plano, creio, deve ter claro em seu escopo, quais são seus 

reais objetivos, a quem se destina, e a qual (is) segmento (s) da sociedade se deseja 

realmente atingir. A meu ver, o ‘Alegra Centro’ foi, e ainda pode ser , um instrumento 

que tem o poder de mudar de sobremaneira a região central de Santos, não só no 

aspecto físico, porque isso já está ocorrendo, mas social. Talvez essa reflexão se 

torne mais clara a partir das explanações a seguir. 
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Planta 10 – Níveis de Proteção da Área Central de Santos (Cad = Mapa de NPS 
Simplificado Jorge) 
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 As regras estabelecidas pelas ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social 

(Lei nº 53/92), com as alterações das leis complementares subseqüentes (nºs 11/93, 

147/94, 208/96 e 215/96) foram incorporadas pela atual Lei, também, Complementar 

nº 312/98 , que disciplinou o ‘Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo na Área 

Insular do Município de Santos’. A ZEIS 3 abrange uma pequena fração da área de 

proteção cultural (Alegra Centro), e a maior parte no seu entorno. Apesar de ser um 

limite a ser preservado, a atuação da Prefeitura com relação a esta área parece, 

ainda, não ser a de maior prioridade. Tal fenômeno não incide somente na 

administração atual, mas em todas as anteriores desde que foram instituídas as 

referidas zonas. 

 Pode-se aferir neste breve histórico que na legislação e no planejamento 

municipal, dos vários governos, o ‘Centro Antigo’ não se encontrava entre as 

prioridades da prefeitura, particularmente daqueles que ocuparam a cadeira do 

executivo local durante o período da ditadura militar, onde o expansionismo pautado 

na ‘renovação urbana’ foi marcante. Durante esta fase, inúmeros imóveis de 

relevante valor histórico foram destruídos.  

 A revitalização sugere, além do processo de gentrificação, outros problemas 

correlatos. Certeau, ao atribuir a função de "curetagem social" a esses 

empreendimentos urbanísticos, destacava que a reabilitação do patrimônio ‘subtrai a 

usuários o que apresenta a observadores’ (Certeau, 1996: p. 195). Essa observação 

sugere, à primeira vista, que os bairros enobrecidos parecem perder sua 

potencialidade como espaço público de dissensão política e eqüidade de 

participação. 

No projeto Alegra Centro poucos elementos denotam compromisso com os 

aspectos sociais da área, e mesmo com a identidade e a memória social do lugar, 

que em verdade foi tecida pelos atores que ali passaram ao longo dos anos. A 

tentativa, atualmente, de tornar a área receptiva para turistas se faz notória, e não 

especificamente na área histórica-cultural como havia sido planejado inicialmente, 

mas na de eventos, negócios, e outras que surgirem. 

 Cabe aqui a reiterar à primeira hipótese - ‘No projeto Alegra Centro, existem 

poucos elementos que denotem o compromisso com a identidade e a memória 

social do lugar (Núcleo Histórico), para com a história da cidade como um todo’. 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

201

 
 Ao contrário, a noção de um espaço de "contemplação urbana", que 

caracteriza todo o programa Alegra Centro, denota ser um indicador importante da 

presença de uma política de gentrificação e museificação do lugar, na medida em 

que confirma o foco predominantemente econômico das ações previstas, bem como 

o tipo de uso esperado para cada uma delas. Conforme  demonstra o teor do próprio 

Programa Alegra Centro (2003: p. 4): 
 
Artigo 11º - 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: 
[...] 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. 
 

 Parte da área do Alegra Centro, particularmente aquela em que se localiza o 

Mercado Municipal (NP 2), é utilizada para fins residenciais. Algumas são casas 

isoladas com uma só família, outras são habitações de uso coletivo, a grande 

maioria já depauperada pelo tempo e a falta de manutenção, muitas vezes sequer 

oferecendo um mínimo de segurança quanto às instalações prediais (cf. anexo 2). A 

prefeitura, através da lei que rege o programa ‘Alegra Centro’, no seu TÍTULO III: 

DAS OPERAÇÕES E INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DO PROGRAMA, prevê 

no seu parágrafo II – incentivar o uso habitacional na Área de Proteção Cultural e na 

periferia dela. Este parágrafo foi incluído no ‘Alegra Centro’, com vistas a atender às 

reivindicações dos proprietários dos imóveis localizados no entorno do Mercado 

Municipal, obra prioritária no processo de revitalização encampada com recursos 

públicos. Nas primeiras versões da lei complementar ‘Alegra Centro’, a 

municipalidade não previu aos proprietários residenciais do entorno do mercado as 

mesmas vantagens e incentivos fiscais que incidiam para os do centro antigo. O 

adendo foi feito, contudo, a deficiência continua. Falhas como essas são devotadas, 

principalmente, à falta de planejamento na elaboração do projeto, e como essa, 

outras estão surgindo ao longo de sua efetivação. 

A legislação que regula o processo de negociação entre os atores sociais nos 

projetos de revitalização está restrita ao âmbito municipal. Não há uma legislação 

federal ou estadual que trate especificamente do assunto. As relações entre os 

atores são tratadas em legislações gerais sobre contratos, acordos etc. 
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O executivo e o legislativo promoveram a aprovação do instrumento legal de 

gestão urbana denominado Alegra Centro (lei complementar), mesmo sendo ele 

conflitante com a atual lei zoneamento urbano (LC nº 311/1998, atualizada pela LC 

nº 483/2003/04). A saber, a Lei de Zoneamento aprovada pela Câmara (ver planta 

de zoneamento a seguir), e que incorporou a lei complementar relativa às Zonas 

Especiais de Interesse Social, prevê um potencial construtivo muito além do que o 

oferecido como ‘transferência adicional’ pelo programa de revitalização. Conforme os 

artigos da Lei que estabelece as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 3: 
 
Artigo 41 – A utilização de coeficientes de aproveitamento 
superiores ao estabelecido nesta lei complementar, fica condicionada 
a operações que resultem na: 
 
I – Adequação de Edificações de Especial Interesse Social; 
 
II – Produção de unidades habitacionais destinadas à população de 
baixa renda; 
 
III – Recuperação e revitalização de imóveis de interesse histórico e 
arquitetônico. 
 
Artigo 42 – A utilização de coeficiente de aproveitamento superior ao 
estabelecido nesta lei complementar dar-se-á por transferência do 
permitido nas Edificações de Especial Interesse Social e dos imóveis 
de interesse histórico e arquitetônico para novos empreendimentos 
na área compreendida como ZEIS 3. 
 
Artigo 43 – A área de aproveitamento não utilizada de imóveis que 
contenham Edificações de Interesse Social e/ou de Interesse 
Histórico e Arquitetônico poderá ser transferida, até o índice 
permitido na zona de uso em que se encontra, exclusivamente para 
novos empreendimentos localizados na ZEIS 3. 

 

 A vantagem para os possíveis investidores na compra de imóveis na área 

protegida torna-se inviável. Primeiramente pela dimensão dos terrenos (pequenos), 

segundo, nos locais onde são permitidas as transferências (corredores de 

renovação), o potencial construtivo, pela Lei de Zoneamento de 1998, é 

extremamente alto, permitindo a construção de torres de vinte andares ou mais em 

locais cuja rentabilidade imobiliária é superior àquela que se poderia auferir na ZEIS 

3. Em resumo, por que investir no centro histórico, se a vantagem construtiva para 

grandes agentes imobiliários já existe? 
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CAD Planta 11 - Zoneamento 2002 da Zona Central de Santos 
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Percebe-se que, apesar de constar no anexo da Lei do Alegra Centro o uso 

residencial como passível de isenção, não há nada que incentive a permanência 
da população local. É claro, o incentivo a atividades econômicas.  Dessa maneira, 

dentro da área do Alegra Centro - que não está sobreposta as ZEIS , os moradores 

só permanecerão se não houver interesse de atividades econômicas, por enquanto 

só servem para os moradores a isenção dos seguintes impostos140: IPTU, ISSQN da 

obra e ITBI, os empresários contam também com isenção de taxa de licença e 

ISSQN da atividade. Os imóveis ficam à mercê do mercado imobiliário, permanece 

quem paga mais, que não é o caso dos moradores, que não irão lucrar com isso. 

Esse problema poderá ocorrer na área próxima ao mercado municipal. Na área do 

centro comercial, que fica na ZCI, não há grandes problemas visto que o número de 

moradores não é significativo. Esse processo ainda não aconteceu, mas pode vir a 

ocorrer a partir de grandes investimentos, como das universidades, que por sinal já 

pode ser vista na foto a seguir. 

 
 

Foto 23 – Fundação Getúlio Vargas – Campus Santos, prédio localizado dentro da ZEI 3. 
(Fonte: Site oficial da Fundação Getúlio Vargas – outubro/2005) 

 
Nos dois casos citados anteriormente (igualdade de incentivo fiscal, e a falha 

no zoneamento), pode-se aferir que o projeto não conseguiu, até o momento, atingir 

a nenhum dos extremos: não agradou a possíveis investidores imobiliários, 

tampouco buscou sanar, previamente, as questões sociais inerentes à população 

menos favorecida residente no entorno do Mercado Municipal (NP 2). 

                                                 
140 IPTU: imposto predial e territorial urbano; ISSQN: imposto sobre serviço de qualquer natureza; 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 

205

 

                                                                                                                                                        

Tendo em vista o projeto Alegra Centro ter apresentado, até o momento, 

algumas discrepâncias em seu teor que impediram que mais pessoas pudessem 

investir na área, a municipalidade, nos últimos tempos, vem devotando seus 

esforços na divulgação de um novo plano estratégico de marketing para dar 

continuidade no programa, tendo como meta atrair, em breve, novos investidores 

para o Centro, dos mais variados segmentos do comércio, prestação de serviços e 

profissionais liberais. 

Segundo a estratégia, os turistas e a população local também serão alvo da 

campanha de divulgação que, além do ‘Manual do Empreendedor’ – com 

informações técnicas sobre os imóveis e os incentivos fiscais oferecidos, estão 

previstas palestras e seminários específicos para empresários. 

Com o intuito de alavancar o potencial turístico e econômico do Núcleo 

Histórico algumas obras estão em fase de implantação, como a ampliação da linha 

do Bonde turístico, o novo trajeto deverá ter 5 quilômetros de extensão e abrangerá 

32 pontos históricos. Quanto às obras, pretende-se finalizar as obras do Pavilhão de 

Eventos do Valongo141, e início das obras do Teatro Guarany que, segundo a 

prefeitura, deverá abrigar uma escola de teatro e música. Prevê-se também o 

término da restauração do Pantheon dos Andradas, outro importante ponto turístico. 

Faz parte ainda da estratégia inaugurar uma Agência do Poupatempo142 em 

uma área expropriada, pela prefeitura, do governo do estado de São Paulo. A área 

em questão, localizada a Rua João Pessoa, 246/266, funcionavam os antigos 

armazéns do Ceagesp. 

A utilização dos armazéns 1 ao 8 para atividades turísticas, de lazer e 

empresariais, está sendo negociada pela municipalidade com a Codesp. A prefeitura 

considera os armazéns um dos projetos ‘ancora’ do Alegra Centro, uma vez que 

trará benefícios não só a Santos, mas a toda região (ver ilustração a seguir). 

 
ITBI: imposto sobre a transmissão de bens inter-vivos. 
141 O Pavilhão de Eventos do Valongo tem lugar na antiga Estação de Trem.  O projeto inclui a construção de 
prédio de 3.024 m², em estrutura de concreto armado e cobertura com telhas de alumínio e policarbonato. No 
térreo, haverá um salão de exposições, quatro salas de apoio e sanitários. Quatro escadas darão acesso ao piso 
superior, com terraços laterais que funcionarão como áreas de convívio, dotados de bar. 
142 Os serviços prestados pelo Governo do Estado, através do Poupatempo são: expedição de RG digitalizado, 
atestado de antecedentes, carteira de trabalho, renovação de licença para motorista, pedidos de seguro-
desemprego, acesso à internet, pagamento e revisão de multas de trânsito, protocolo de processos e 
informações sobre serviços públicos e direitos do consumidor, entre outros. 
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Segundo o prefeito143, o projeto Alegra Centro pretende utilizar os Armazéns 

de 1 a 8, da Codesp, que estão inativos, pois, essa área não está abandonada a um 

ano, mas há décadas, portanto, mais do que comprovadamente é um setor que não 

tem uma destinação portuária definitiva. 

Consoante a apresentação do projeto para a zona portuária mais antiga, 

pode-se ter a noção do vulto do empreendimento a ser feito. A construção do 

complexo náutico na parte do estuário prevê, ainda, a implementação de um terminal 

de passageiros adequado à travessia Santos-Guarujá, e a construção de um vultoso 

centro empresarial e hoteleiro. A proximidade com o Núcleo Histórico viria gerar um 

fluxo maior de visitantes na área, contudo, a dúvida fica com relação às prioridades 

municipais. O projeto Alegra Centro, atualmente, não tem sequer 50% de sua área 

de atuação consolidada (ver anexo I), algumas nem foram iniciadas, é o caso do 

Teatro Guarany – que, comprado pela municipalidade há quatro anos não teve suas 

obras sequer iniciadas, há muito ainda por ser feito com relação ao centro. 

Quando foram realizadas as primeiras visitas a Santos (2002/2003), travei 

contato com alguns técnicos da municipalidade na esfera do Planejamento, e esses 

atestaram que alguns membros do governo local realizaram visitas técnicas para 

conhecerem outras experiências de revitalização de áreas centrais 

urbanas/portuárias, no Brasil e no exterior. Uma delas, tenho nítida lembrança, foi 

Puerto Madero144, e esse, talvez seja agora, o modelo que se tenta implementar.  

Rememorando a experiência portenha, a grande falha, acredita-se, tenha sido 

a forma com que o projeto foi desenvolvido. A entrega dos armazéns antigos à 

iniciativa privada fez com que lá se instalassem empreendimentos de alto valor 

comercial., que consolidou, ainda mais, as diferenças sociais. O temor é que ocorra 

o seguinte: de um lado os luxuosos restaurantes, hotéis, bares, apartamentos e 

escritórios, e de outro, uma área central de alto valor histórico e cultural avançando 

para a sua degradação física. Um último ponto de reflexão reside no fato que, 

mesmo sendo um investimento onde as maiores quantias são despendidas pela 

                                                 
143 O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, no XIV Congresso Nacional de Municípios 
Portuários, em 31 de março de 2005, mostrou em sua palestra os projetos turísticos para a 
revitalização do Porto de Santos. 
144 No site do programa Alegra Centro (www.alegracentro.com.br), consta a citação do plano de 
Puerto Madero como modelo bem sucedido, e a ser seguido como exemplo para Santos. 

http://www.alegracentro.com.br/
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iniciativa privada, a municipalidade, querendo ou não, é obrigada a dar a 

contrapartida, e essa sai também do bolso do cidadão comum. 

O Turismo a partir dos Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico 

  
 Santos tem no turismo, desde a segunda metade do século XX, uma forte 

fonte de receita econômica. São inúmeros os pontos de atração santistas, e o 

turismo se revela em várias modalidades, mas a principal delas ainda é o turismo de 

veraneio (segunda residência), dada a pouca distância entre Santos (pólo receptor), 

e a de outras localidades (pólos emissores) que vêem nas praias e no ambiente 

litorâneo a melhor forma, e muitas vezes a menos onerosa, de lazer. 

 Santos, mais precisamente sua área central mais antiga, a partir da 

implantação do Projeto Alegra Centro, demarcou um total de 40 referenciais urbanos 

no Núcleo Histórico da cidade para disponibilizá-los no uso turismo na modalidade 

histórico-cultural. A esses referenciais adotou-se a denominação ‘Focos de 

Desenvolvimento do Centro Histórico’. 

 Logrou-se a princípio (pressupostos), realizar um estudo sobre o turismo de 

Santos, discernindo se o mesmo seria uma eficiente ‘ferramenta’ para a recuperação 

física do núcleo histórico. Ao final desta parte do capítulo, pretende-se, ter essa 

dúvida dirimida. Para conseguir tal intento, refletiu-se sobre qual metodologia adotar 

para conseguir resultados o mais próximo que a realidade da pesquisa permite. 

 A partir do estudo detalhado de 10 referenciais urbanos (ver Planta 12 a 

seguir), constantes do grupo de Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico (40 

ao todo), será pautada, ao final deste capítulo, uma reflexão - Patrimônio Ambiental 

Urbano para o Turismo, a qual abarcará a relevância de tais lugares como marcos 

simbólicos do passado, e se a atividade social do turismo pautado nesses focos 

pode, ou não, servir de instrumento de mudanças nos diversos âmbitos – sociais, 

econômicos, ... Os referenciais urbanos escolhidos foram:  

 
 

6. Bombeiros (f. 27); 

7. Catedral (f. 31); 

8. Teatro Coliseu (f. 32); 

9. Estação (f. 3); e, 

10. Paço Municipal (f. 19). 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 
 

 

 

 

Bolsa do Café (f. 16);  

Casarões do Valongo (f. 4); 

Centro Português (f. 23); 

Teatro Guarany (f. 12); 

Escola Barnabé (f. 25); 



PATRIMłNIO   AMBIENTAL   URBANO   E    REQUALIFICAÇ‹O:  
CONTRADIÇ›ES    NO    PLANEJAMENTO    DO    NÐCLEO    HISTŁRICO    DE     SANTOS . 
 
 

209

Planta 12 – Focos de Desenvolvimento do Centro Histórico de Santos (CAD) 
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 Os Focos  de  Desenvolvimento145 

 Os focos serão descritos, primeiramente, conforme seu padrão arquitetônico 

fazendo constar às intervenções neles realizadas, na seqüência, constará à 

localização, caracterização e trajetória do imóvel ao longo do tempo, para, ao final, 

apresentar o grau de alteração quanto às técnicas construtivas e o estado de 

conservação, e a legislação sobre ele incidente e peculiaridades do foco. Tendo em 

vista simplificar a aferição do grau de alteração dos edifícios, as menções padrão e 

sua devida referência serão citadas no rodapé do primeiro foco analisado, ou seja, a 

Bolsa do Café.  

 Foco 1 – ‘Bolsa  do  Café’ 

 

 
Ilustração 3 – Iconografia da elevação do prédio da Bolsa do Café – Santos – 2004. 

(Fonte: Arq. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA, 20/02/2004) 
 

Detalhes Arquitetônicos 

A fachada do edifício é composta por embasamento, plano principal (com 

dois pavimentos e ordem colossal de colunas e pilastras) e ático. As esquinas 

                                                 
145 Nesta parte da pesquisa (focos de desenvolvimento), todos os detalhes relevantes sobre 
arquitetura dos imóveis da área de estudo foram disponibilizados pela Arq. Juliana Pestana Santos, 
funcionária da Prefeitura de Santos, lotada no projeto Alegra Centro. 
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recebem tratamento especial (típico do ecletismo) com a disposição de duas torres: 

uma baixa, coroada por uma cúpula, demarcando o acesso principal (em planta 

circular) e na esquina oposta a torre mais alta - com o dobro da altura, cúpula 

menor e relógio. Os acessos se dão pelas esquinas, pela galilé na rua Frei Gaspar 

(acesso direto ao Salão de Pregões) e adjacentes a ela, acessos independentes 

aos pavimentos superiores. A estrutura do edifício é em concreto armado, 

independente, à exceção do último pavimento, com estrutura autoportante de 

alvenaria de tijolos. 

O edifício organiza-se como conjuntos autônomos. O principal, com acesso 

pela esquina das ruas Frei Gaspar e XV de Novembro, atualmente ocupado pelo 

Museu do Café e um segundo acesso pela rua XV de Novembro (atualmente 

acesso de serviços do Café do Museu). Sob a torre a na praça Azevedo Júnior, os 

acessos levam à antiga Caixa de Liquidação, local atualmente destinado à reserva 

técnica do museu. Os elevadores e escadas à rua Frei Gaspar conduzem aos 

pavimentos superiores e o acesso através da galilé leva ao Pregão. A implantação 

da edificação no lote dá-se sem recuos. 

Intervenções Realizadas 

1952/53 – Criação de mezanino, fechando a antiga clarabóia da sala de 

classificação e nova cobertura com telhado elevado, reforma dos sanitários, 

esquadrias de janelas internas de madeira trocadas por vitrôs metálicos, troca de 

elevadores, refazimento de assoalhos, pinturas de forros e paredes, restauro de 

ornatos. 

1985 – Término da restauração das obras de Benedicto Calixto. 

1988 – Revisão do madeiramento da cobertura, troca de telhas, substituição de 

calhas, modernização dos elevadores, reforma de sanitários. 

1992 – Obras de manutenção – elétrica e telhado. 

1998 – Término das obras de restauração do edifício: fechamento do átrio com 

cobertura de policarbonato e estrutura metálica, instalação do café do museu no 

pavimento térreo, à direita da entrada principal, demolição de paredes da galeria, 

restauro de elementos decorativos e revestimentos internos e externos. 
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Apresentação146 

 
Foto 24 – Fachada da Bolsa do Café – 2006. (autor: Jorge de J. Cardoso/nov. 2006) 

 

Trata-se de um edifício isolado, cuja propriedade é do Governo do Estado de 

São Paulo, possui 2000 m² de terreno e 6000m² de área construída, na sua criação 

seu uso era institucional para atuar como Bolsa do Café, importante produto de 

exportação à época de sua construção. 

O edifício em questão ocupa um terreno com faces para a praça Azevedo Jr. 

e para as ruas Frei Gaspar e XV de Novembro. Suas torres destacam-se na 

paisagem devido à implantação em esquinas. As construções do entorno são, em 

grande maioria, do início do século XX, com dois pavimentos. Porém existem 

edifícios altos, que destoam da paisagem de ruas estreitas e conflitam visualmente 

com o edifício da Bolsa de Café. 

Inaugurado em 1922 para centralizar, organizar e controlar as operações do 

mercado cafeeiro, à época a principal fonte de riqueza do país, a Bolsa do Café, em 

Santos, traduzia-se na arquitetura típica do ecletismo que caracterizou as mais 

importantes obras do período. Seu acabamento é de alta qualidade e seu estilo é 

altamente monumental – vitrais, mosaicos de mármore, robustas colunatas de 

                                                 
146 Tentar-se-á, ao analisar a paisagem retratada em cada um dos focos, utilizar como categorias de 
análise espacial (como citado a princípio – Pressupostos), a forma, a função, a estrutura e o 
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granito, grandes figuras escultóricas, cúpulas revestidas de cobre são expressões da 

riqueza e prosperidade do ciclo cafeeiro no país. 

Nos dias atuais, a imponência arquitetônica do prédio ainda repercute 

admiração naqueles que transitam pelo centro. Apesar do adensamento urbano 

ocorrido na região nos últimos tempos, a Bolsa do Café ainda se mantém como o 

edifício mais suntuoso e emblemático de Santos. 

A grandiosa sala dos pregões tem no teto o vitral "A visão de Anhangüera", 

desenhado pelo pintor Benedito Calixto. Três imensos painéis, do mesmo pintor, 

enfeitam a parede do fundo: o maior, central, tem 153 figuras, representando a 

Elevação de Santos a Vila, de forma onírica, com a parte real nítida e o sonho do 

progresso no futuro, esfumado. Os painéis laterais, menores, mostram a concepção 

do artista sobre a paisagem de Santos em 1822 e 1922. Nos quatro cantos de cada 

obra, Calixto pintou brasões alusivos ao Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil 

República, e nas molduras retratou a fauna brasileira. 

 
 

Foto 25 - Vitral A visão de Anhangüera (Benedito Calixto), no teto do grande salão da Bolsa do Café. 
(Fonte: PMS, 2006) 

Melhor exemplo, como já citado, do Período Eclético147 de Santos, a Bolsa 

Oficial de Café e Mercadorias (designação definida pelo decreto-lei 12.930, de 

                                                                                                                                                         
processo. No primeiro foco – Bolsa do Café, deixou-se mais evidente o uso de tais categorias, nos 
demais e nas considerações capitulares, estarão implícitas no texto. 
147 A palavra ecletismo significa a atitude antiga de formar um todo a partir da justaposição de 
elementos escolhidos entre diferentes sistemas. Pode ser eclético um sistema moral ou filosófico, 
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setembro de 1924) teve seu auge entre 1917 e 1929, sentindo bastante os efeitos da 

crise econômica mundial iniciada com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, 

que levou à queda gradual nas atividades da bolsa santista. Em 1937, foi fechada 

por tempo indeterminado e algum tempo depois foi reaberta, porém a decadência no 

comércio do café continuou se acentuando. Com o encerramento dos pregões em 

fins da década de 1970, o prédio foi ocupado parcialmente por repartições 

estaduais, pois seu estado de abandono impedia a ocupação plena. 

No primeiro andar do prédio, ainda por muitos anos após o encerramento dos 

pregões, funcionou até o final da década de 1970 um requintado restaurante, onde 

eram comuns as reuniões periódicas de diversos clubes santistas, como o 21 Irmãos 

Amigos e o Rotary Club de Santos. 

Até 1986, quando foi desativado, funcionou para a divulgação da cotação do 

café no mercado internacional. Reinaugurada em 25 de setembro de 1998, após um 

trabalho que demorou 14 meses realizado pelo Governo Estadual (Secretaria de 

Fazenda), atualmente funciona como o primeiro Museu do Café brasileiro, mantido 

pela Associação Amigos do Museu do Café. No acervo estão obras de Benedito 

Calixto (painéis e vitrais), além do espaço para exposições temporárias. Dentro do 

projeto museológico estão: a livraria, biblioteca e arquivo, o acervo e o centro de 

preparação do café.  

Em 22 de setembro de 1981, o prédio da Bolsa foi tombado pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat - 

Proc. 421/74, Resolução SC n.º 36 de 22/9/81), Condepasa (Livro Tombo 01, 

inscrição 09, folha 2, Proc. 16731, Resolução SC 01/90.) e, por último, pelo Iphan foi 

aprovado o pedido de tombamento em 07/12/2006, o que vem garantir oficialmente 

sua preservação.  

                                                                                                                                                         
uma coleção de objetos ou simplesmente o gosto ao vestir-se. Na Europa, o declínio do classicismo 
dá espaço ao academicismo das Belas Artes, que estuda e cria um repertório de estilos do passado, 
passíveis de combinação e adaptáveis a qualquer tipologia construtiva. Por um momento na história 
os arquitetos ficam restritos a decorar fachadas de edifícios pré-concebidos por engenheiros, até um 
ponto em que a arquitetura renuncia às Belas Artes em favor da técnica, tornando-se esta a própria 
razão da Arte. Surge o ecletismo, que mistura o renascentista e o medieval, o gótico e o neoclássico, 
de forma aleatória, desproporcional e irracional. O período Eclético poderia ser considerado, então, 
um acúmulo de camadas históricas. A permanência e a renovação, inerentes à dinâmica da vida 
urbana, forçam a convivência de estilos, funções e idades das construções , o que reflete a 
pluralidade cultural das populações. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
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Seu uso atual é institucional – a administração estadual mantém alguns 

funcionários, haja vista o prédio ser de sua propriedade, mas o seu maior uso, 

atualmente, é cultural – com visitas monitoradas ou não. Seu horário de 

funcionamento é de terça a sábado – das 9h00 as 17h00, e aos domingos, das 

10h00 as 17h00, o custo da entrada é de R$ 1,00 (adultos) e R$ 0,50 (crianças), 

todas as atividades propostas dentro do museu são custeadas pelos visitantes. 

 O edifício como um todo, avaliado sob o parâmetro de Técnicas 

Construtivas148 como tendo sofrido, ao longo dos anos ‘alteração regular’ (110 

pontos). Acredita-se que isso se deva ao estado de falta da manutenção devida pelo 

qual passou o edifício durante o período em que esteve no anonimato (decadência 

do café, e substituição por outros produtos de exportação), a revitalização realizada, 

apesar de feita por especialistas, dificilmente consegue retornar partes do edifício ao 

estado original, particularmente na substituição de detalhes que não são mais 

fabricados, ou são de natureza única (mármores, granitos, e outros). Quanto ao 

quesito Estado de conservação149, a avaliação foi ‘satisfatório’ (55 pontos). Alude-se 

essa pontuação ao mesmo problema encontrado no item anterior. 

 A forma imponente do prédio da Bolsa do Café continua viva, nem todas as 

mudanças ocorridas na cidade conseguiram tirar o brilho do prédio mais suntuoso de 

Santos, a meu ver. O edifício foi concebido para sacramentar o poderio e a 

abastança que a economia cafeeira proporcionava aos vários segmentos, 

individualmente, a fazendeiros, agenciadores, comissários, e a todos que direta, ou 

indiretamente, subsistiam do café. Enquanto instituição, a Bolsa era aquela que 

norteava os negócios desse produto, cotações, inspeções de qualidade, e tantas 

outras atividades estavam relacionadas a ela. 

 Após a queda do produto no mercado exterior, a economia cafeeira entra em 

declínio, e com ela a Bolsa passa a ter importância secundária, os homens, firmas, e 

mesmo as instituições, como o porto e o próprio IBC (Instituto Brasileiro do Café) 

como exemplos, que a ela estavam atrelados sofrem com o declínio cafeeiro. 

 
148 São considerados os seguintes parâmetros quanto à Síntese do Grau de Alteração: 0 pontos = 
inalterado; de 5 a 375 = Alteração Regular; de 380 a 750 pontos = Grande Alteração; e, acima de 750 
pontos = Descaracterizado (Vide modelo da ficha cadastral - Anexo II). 
149 São considerados os seguintes parâmetros quanto ao Grau de Conservação: 0 pontos = 
Excelente; de 5 a 375 pontos=Satisfatório; de 380 a 750 pontos=Precário, e; acima de 750 
pontos=Irrecuperável (Vide modelo da ficha cadastral - Anexo II). 
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 Toda a infra-estrutura que formada pela economia cafeeira em Santos, e que 

dependia diretamente da Bolsa, entra em decadência e começa buscar novos usos 

– os inúmeros armazéns de estocagem de café passam a armazenar outros 

produtos, boa parte fecha as portas, pois, a procura é menor que a demanda. O 

comissariado ligado à compra e venda de café vão a busca de outras atividades 

mais rentáveis. O próprio porto de Santos sofreu uma baixa na exportação. Enfim, a 

derrocada não foi apenas da Bolsa, mas de toda economia cafeeira lotada na cidade 

Santos. O processo de decadência pelo qual passou não foi capaz de 

descaracterizar esse prédio inaugurado pelo Presidente do Estado de São Paulo, o 

Dr. Washington Luís Pereira de Souza. A Bolsa do Café tem como maior atributo, a 

meu ver, ser o testemunho mais representativo do auge da cultura cafeeira no Brasil, 

e como tal, é um forte atrativo ao turismo cultural na cidade de Santos.  

 
  Foco 2 – ‘Casarões  do  Valongo’ 

Ilustração 4 – Iconografia da elevação da fachada dos Casarões do Valongo – Santos – 2004. 
(Fonte: Ar. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA, 20/02/2004) 

 

Detalhes  Arquitetônicos 
 
 O conjunto arquitetônico ‘Casarões do Valongo150’ situa-se no Largo Marquês 

de Monte Alegre, formando um importante conjunto arquitetônico com a Estação 

Ferroviária e a  Igreja Santo Antônio do Valongo. No lado norte encontra-se uma via 

de tráfego intenso de caminhões e área para estacionamento dos mesmos, em 

                                                 
150 Alguns dizem que a palavra Valongo designaria a única via que seguia ao longo do porto, espinha 
dorsal da vila e que perdurou por mais de 300 anos. Outros acreditam que resulte da contração das 
palavras vale e longo. Segundo gramáticos, além de significar 'planície entre montanhas', a palavra 
'vale' designa também 'base de uma montanha' ou 'planície à beira de um rio'. A denominação teria 
sido dada de acordo com a configuração do terreno e de um local semelhante, na cidade portuguesa 
do Porto. 
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frente ao armazém 1 do porto, desvalorizando o local. O conjunto foi adquirido pela 

municipalidade em 16 de dezembro de 2006, através do Termo de Permissão de 

Uso, a partir dessa autorização, a Administração Municipal pretende detalhar um 

projeto de restauração e conseguir recursos por meio da Lei Rouanet. A área de 

terreno está fixada 2.168, 80 m², a área construída é desprezada, uma vez que boa 

parte da construção se encontra em ruínas ou bastante depauperada. 

 O edifício é uma construção de grande porte, ocupando uma quadra inteira. 

Com frentes e acessos para as quatro ruas da quadra, é composto por três blocos, 

sendo os blocos laterais constituídos por três pavimentos e o central térreo, unindo 

os maiores. Possui características neoclássicas, com aberturas em arco pleno, 

cobertura em quatro águas (demolida), platibanda para esconder o telhado, cunhais 

em cantaria, gradis de ferro decorado nos balcões e composição arquitetônica 

simétrica. 

 Intervenções  Realizadas 

1974 – Mudança de cor em elementos da fachada, pintura das vergas, ombreiras e 
cunhais em cantaria, diminuição de vãos de porta com construção de peitoris e 
fechamento de bandeiras com alvenaria, troca de vidraças por venezianas, retiradas 
de bandeiras de ferro, retiradas de azulejos da platibanda. 
1984 – Desmoronamento de parte da fachada e refazimento das partes danificadas 
com alvenaria de tijolos, alinhando internamente. 
1985 – Incêndio destrói cobertura e pisos e parte das alvenarias do bloco norte. 
1986 – Vendaval derruba duas faces da alvenaria danificada do bloco norte  
(pavimentos superiores). 
1992 – Novo incêndio destrói o bloco sul, restando, dos pavimentos superiores, 
somente a face voltada para o Largo Marquês de Monte Alegre. 
2000 – Troca da estrutura metálica que escora as paredes do edifício. 
 

 Apresentação 

O edifício foi construído pelo Comendador Manuel Joaquim Ferreira Neto, 

com o intuito de abrigar a sede do Governo da Província de São Paulo, devido a 

rumores de sua transferência para Santos, e que acabou por não ocorrer. O primeiro 

bloco voltado, para a rua Tuiuti, foi concluído em 1867, e o segundo, mais próximo 

ao cais e voltado para a rua do Comércio, foi construído por Luis Guimarães, sócio 

do Comendador, em 1872, vindo abrigar a empresa Teles Neto & Cia. Em 1873 

passou a sediar o Clube XV e em 1895 instalou-se a Câmara Municipal. Em 1907 

passou a abrigar também a Prefeitura Municipal, que lá permaneceu até o ano de 
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1939, quando ambas se transferiram para o Palácio José Bonifácio, na Praça Mauá. 

Os casarões, do Largo Marquês de Monte Alegre foram, segundo pesquisadores de 

Santos, as maiores edificações paulistas em sua época. 

 
Foto 26 – Casarões do Valongo (retrato) como Sede da Câmara Municipal de Santos - 1910. 

(Fonte: http://z.consultoria.fotoblog.uol.com.br) 
 

Em toda a sua existência, os casarões foram utilizados para as mais diversas 

finalidades. Ali, o Clube XV instalou sua segunda sede, ainda alugada, 

proporcionando grandes festas na cidade de Santos e, de 1929 a 1937, abrigou a 

primeira faculdade de Farmácia e Odontologia da cidade. 

 
Foto 27 – Fachada dos Casarões do Valongo - Largo Marquês de Monte Alegre, 2004. 

(Fonte Acervo Jorge de J. Cardoso – nov./2006) 

Após a transferência do Paço Municipal para o Palácio José Bonifácio, em 

1939, e com o declínio do transporte de passageiros pela estrada de ferro, iniciou-se 
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um processo de decadência no bairro. Instalou-se no local escritórios, bares, hotéis 

e uma borracharia, que funcionaram até 1985, quando um incêndio destruiu um dos 

edifícios. Em junho de 1992, outro incêndio destruiu o segundo prédio. Desde então, 

com a mudança de função do bairro, o prédio passou a abrigar usos degradantes, 

como hotéis de categoria duvidosa, oficina mecânica, estacionamento, botequins, 

armazéns e cortiços. Mesmo em estado de ruínas, e antes da permissão de uso, a 

prefeitura executou obras no local com vistas a reforçar as estruturas, o que veio 

evitar que as poucas paredes que ainda existem, desmoronassem. 

Para que a primeira parte do projeto de revitalização do Valongo fosse 

concluída, procedeu-se a construção de um novo calçadão no Largo Marquês de 

Monte Alegre, com piso em mosaico português nas cores branca, vermelha e preta, 

com desenhos em forma de grãos de café, além da instalação de floreiras e 

reassentamento de paralelepípedos e guias. O local é bastante utilizado para fotos, 

filmagens e chegou a servir de cenário para a encenação sobre a vida de José 

Bonifácio, o Patriarca da Independência, filho ilustre de Santos. A saber, a prefeitura 

tem planos de transformar os Casarões do Valongo, após a reabilitação do prédio, 

em um Memorial em homenagem a José Bonifácio. 

Incidem sobre o conjunto arquitetônico ‘Casarões do Valongo’ as seguintes 

legislações de tombamento, dos seguintes órgãos – Condephaat (Proc. 429/74, 

resolução SC n° 04 de 03/02/83), e Condepasa (Livro Tombo 01, inscrição  11-fl. 03, 

proc. 16731, resolução SC 1/90). O conjunto está na área envoltória da Estação 

Ferroviária Santos-Jundiaí, da Casa com frontaria azulejada e da Igreja Santo 

Antônio do Valongo, e localizado na Área de Preservação Cultural de Nível de 

Proteção I. 

A avaliação do conjunto, segundo o parâmetro ‘técnicas construtivas’, obteve 

a menção ‘descaracterizado’ (820). Mesmo com todas as intervenções, a primeira 

delas na tentativa do proprietário (à época era de particulares) de continuar 

recebendo aluguéis do precário imóvel. As demais, contaram com desastres de 

maior monta – 1984 – desmoronamento da fachada, 1985 – incêndio, 1986 – 

vendaval, 1992 – novo incêndio e, em 2000, quando a municipalidade finalmente 

interviu mitigando o problema com a colocação de escoras e a troca de parte das 

estruturas metálicas. O prédio apresenta-se em ruínas, em verdade pensar em 
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revitalização neste caso é quase utópico, a prática que deverá ocorrer no local 

deverá ser voltada à reconstrução do conjunto respeitando os padrões construtivos 

originais. 

  Foco  3 – ‘Centro  Português de Santos’ 

 
Ilustração 5 – Iconografia do Centro Português de Santos – 2004. 

(Fonte: Arq. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA, 20/02/2004.) 
 

Detalhes  Arquitetônicos 

O edifício retangular de dois pavimentos, de composição simétrica, é 

considerado neomanuelino por apresentar elementos característicos da arquitetura 

gótica portuguesa enquanto ornamentação: uso de motivos marítimos como cordas 

retorcidas, âncoras, mastros, esferas armilares e a Cruz da Ordem de Cristo (cruz de 

Malta), o símbolo dos descobrimentos portugueses. 

O acesso ao edifício se faz através da porta localizada na fachada principal. À 

esquerda da mesma encontra-se a secretaria e à direita a biblioteca. No mesmo 

pavimento, na parte posterior localiza-se o teatro Julio Dantas, atualmente 

desativado. No pavimento superior encontramos na área frontal do edifício, o Salão 

Cerejeira, para reuniões e recepção de visitantes e na área anterior, o Salão 

Camoniano, de eventos, e atrás do mesmo sanitários à esquerda e a sala/ camarim 

do Rancho Folclórico. 
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Foto 28 – Vista Geral do Salão Camoniano – 1978. 

(Fonte: Acervo Marli Lopes Eva Viriato, 2006) 

Intervenções  Realizadas 

S/d   -  Construção de edícula atrás do Salão Camoniano (banheiros). 
S/d   -  avanço do teatro no recuo dos fundos. 
S/d   -  instalação de portas de vidro no pavimento superior. 
S/d   -  demolição de escada nos fundos. 
1951 - reforma do teatro. 
1995 - restauração das fachadas e reforma do telhado. 

Apresentação 

Localizado na esquina da rua Amador Bueno e Martim Afonso, o edifício 

destaca-se me paisagem composta por edifícios construídos a partir da segunda 

metade do século XX, ou edificações anteriores descaracterizadas. A largura da rua 

Amador Bueno dificulta sua visualização e leitura arquitetônica. 

 
Foto 29 – Perspectiva do Centro Português de Santos – 1980. 

(Fonte: Instituto Camões – Pt, dez. 2006) 
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O Centro Português é um edifício isolado, originalmente construído para o uso 

institucional, e atualmente ainda se destina a esse fim. Está edificado em um terreno 

com uma área de 700,90 m², e tem como área construída 1.169,10 m² distribuídos 

em dois pavimentos: o térreo e um superior. 

O Real Centro Portuguez passou a chamar-se Centro Português de Santos a 

partir de 1945. Foi fundado em 1° de dezembro de 1895, em reunião realizada no 

Teatro Guarani, com a finalidade de congregar todos os portugueses residentes em 

Santos, proporcionando-lhes atividades literárias, científicas, recreativas, 

educacionais e sociais. Criou a escola João de Deus, com o objetivo de instruir os 

portugueses humildes.  

A instituição Lusa de Santos, à época de sua fundação, causou repercussão 

dentro e fora de Santos, conforme constante do texto a seguir: 
 
‘Este português dos Açores (Dr. Manuel Homem de Bitencourt), era 
cirurgião-dentista e assumia-se como figura de relevo no cidade. Na 
sequência das reuniões preparatórias, "ao primeiro dia do mez de 
Dezembro de mil oitocentos e noventa e cinco, pelas uma e meia horas da 
tarde, nesta cidade de Santos e no recinto do theatro Guarany, achando-se 
presentes grande numero de Socios, o Sr. Vice-Consul de Portugal, 
autoridades locaes e numerosos convidados, para assistir á cerimonia da 
inauguração do CENTRO PORTUGUEZ e commemoração da gloriosa data 
anniversaria da Restauração de Portugal, a Directoria tomou assento nos 
seus respectivos lugares, no palco, e foi então levantado a panno". 

 

Em verdade, a entidade veio atender as aspirações dos portugueses 

residentes em Santos, cuja maioria era formada por trabalhadores portuários que 

residiam, basicamente, em bairros afastados do centro. Macuco e Morro da Nova 

Cintra são bons exemplos de bairros aonde a colônia portuguesa se faz muito 

presente ainda hoje. A instituição veio suprir a necessidade da colônia lusa radicada 

em Santos de se fazer presente, cultural, social, e até politicamente, uma vez que 

parte de seus membros mais ilustres - advogados, médicos, dentistas e outros, 

acabaram por ocupar cargos púbicos eletivos na cidade.  

Não obstante a questão social local que envolvia a formação do Centro, 

houve uma outra que pouco se cogitou à época, pois poderia gerar 

descontentamento para com a comunidade lusitana de Santos. Tal motivo fica claro 

na exposição do Instituto Camoniano português, cuja citação se encontra a seguir. 
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‘Nem é fruto do acaso e nem deixa de ser despiciendo notar que, 
enquanto a Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro havia 
integrado as festas do lançamento da primeira pedra do seu novo edifício 
nos comemorações camonianas, os portugueses de Santos, procedendo de 
modo semelhante, vão ligar o seu edifício ao centenário comemorativo da 
descoberta do caminho marítimo para a Índia, promovido pela Sociedade de 
Geografia de Lisboa, a quem, na altura, endereçaram um telegrama do 
seguinte teor: "Real Centro Português festeja o centenario da Índia 
fundando um edifício." Dada a ideologia que envolveu também a fundação 
desta associação santista, não admira, pois, que a escolha do estilo a 
utilizar no edifício fosse "evocador da era das nossas grandes conquistas" e, 
além disso, debuxado em Portugal pelos engenheiros João Esteves Ribeiro 
da Silva e Ernesto Carlos Alberto da Maia, os mesmos que haviam 
projectado, numa gramática completamente diferente, a prédio da 
Sociedade Portuguesa de Beneficência daquela cidade.’151 

 

Em 1961 foi formado o Rancho Folclórico “Verde Gaio”. A sede social do 

Centro localizava-se à Praça da República n° 10 e, em 1896, passou à Praça da 

República n° 24, a construção da sede própria teve início em 1898, tendo sido 

inaugurada em 1900. Porém, as obras foram finalizadas somente em 1901. Em 

1908, o Centro Português inaugurou o Salão-Teatro, utilizado até 1951.  

Foi reinaugurado em 1956, com a denominação de Teatro Júlio Dantas. Em 

1979, em razão da crise financeira da entidade, foi alugado à Empresa 

Cinematográfica Hawai Ltda e Empresa de Cinemas de Santos, que apresentavam 

filmes pornográficos, o que levou o Teatro à decadência.  

Em 1989, foi iniciada pela diretoria do Centro Português, uma ação judicial 

para a retomada do Teatro, finalizada em 1993, com parecer favorável à entidade. 

Porém, a restauração não foi realizada por falta de verbas e o Teatro Júlio Dantas, 

retomado em 1993, continua inutilizado, devido à necessidade de obras. Atualmente, 

a entidade que já teve mais de 400 associados, hoje mantém pouco mais de 150 

pessoas em seu quadro de sócios.  

O edifício está classificado  com nível de proteção I, na Área de Proteção 

Cultural (Alegra Centro), seu tombamento é relativamente recente - de 2005 

(CONDEPASA, Livro Tombo 01, inscrição 37, folha 7, Proc. 81965/2005-28, 

Resolução SC 04/2005 de 15/09/2005), foi feito a pedido do presidente da 

instituição, o qual pretende iniciar as obras de revitalização do prédio a partir da 

liberação de recursos da Lei Rouanet. Possui no seu entorno, com vistas a sua 

 
151 Inst. Camões: Centro de estudos no estrangeiro. http://www.instituto-camoes.pt/estudos/centrosantos.htm 
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própria proteção, a área envoltória Teatro Coliseu, Panteão dos Andradas e da 

Igreja do Carmo. 

 Avaliando seu estado físico segundo as técnicas construtivas, o edifício foi 

classificado como tendo ‘alteração regular’ (225 pontos). Quanto ao quesito grau de 

conservação a menção foi ‘satisfatório’ (95 pontos). Face o período em que ficou 

alocado com as finalidades já citadas (cinema pornográfico), em que a 

movimentação é intensa, os danos causados ao prédio não foram de grande monta. 

Sua revitalização é de grande importância não só para Santos, pois o prédio é 

testemunha de uma época, mas para a colônia portuguesa residente na cidade. 

De acordo com o jornalista/historiador santista Leonardo de Almeida Vilar152: 

‘Pela história que o Centro Português abriga, cuidados com a manutenção deveriam 

ser regulares, mas não é o que se percebe. A umidade e as goteiras prejudicam o 

estado de quadros e as paredes. Madeiras e revestimentos em carpete já 

apresentam falhas. O cheiro de mofo denuncia a falta de uso do local, que não 

abriga mais festas. As belas pinturas a óleo no teto do Salão Nobre, que 

representam episódios do livro Os Lusíadas, são as únicas peças do salão que, 

aparentemente, continuam preservadas.’ 

  Foco  4 – ‘Teatro Guarany’ 

 
Ilustração 6 – Iconografia da Fachada do Teatro Guarany – 2004. 

(Fonte: Arq. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA, 20/02/ 2004) 

                                                 
152 VILAR, Leonardo de Almeida. Cultura: um patrimônio Histórico sem preço. Mas para quem? 
Santos: Unisantos – Reportagem Revista Eletrônica HiperTexto, 03/04/2007. 
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 Detalhes  Arquitetônicos 

 O edifício de dois pavimentos teve sua concepção original neoclássica, 

construída simetricamente, com frontão triangular e frontão cimbrado sobre os vãos 

do pavimento térreo, alterada em 1910. Suprimiu-se esses elementos, foram 

incorporados diversos outros e construído anexo térreo na lateral esquerda, 

quebrando a simetria e deixando o edifício com feição eclética. 

A elevação lateral também teve sua simetria quebrada com a abertura de uma 

segunda saída para a platéia. Através dessa mesma lateral nota-se três faixas de 

vãos, demonstrando a existência de um terceiro piso. 

Atualmente, com o edifício arruinado, somente as fachadas encontram-se de 

pé, não havendo pavimentos superiores ou cobertura, além de grande parte dos 

vãos originais do pavimento térreo terem sido fechados. 

Intervenções  Realizadas 

1888 – abertura de segunda porta no pavimento térreo da fachada lateral para saída 

da platéia. 

1910 – reforma de modernização do teatro: construção de anexo (nova entrada e 

bilheteria), modificação da fachada neoclássica para eclética, ampliação da 

capacidade de 700 para 1000 lugares. 

Anos 60 – Alterações internas: retirada dos camarotes no 2° piso, demolição do 3° 

piso, instalação de bares e lojas no pavimento térreo, adequação para sala de 

cinema (pintura sobre as pinturas de Benedicto Calixto) 

1981 – Incêndio destrói cobertura e pisos e interior do edifício. 

 
 Considerações 

O teatro Guarany, cujo proprietário atual é a Prefeitura de Santos, é um 

edifício isolado (térreo mais um pavimento), está instalado em um terreno de 970,65 

m², sendo sua área construída considerada desprezível, uma vez que se encontra 

em ruínas. Seu uso sempre foi o institucional.  

Situado na esquina da Praça dos Andradas com a rua Amador Bueno, que 

possui edifícios em seu entorno de gabarito semelhante com uma única exceção. A 
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existência da praça destaca o conjunto de edifícios de características diversas: 

colonial, neoclássico, eclético, art deco, moderno. 

Em 1880 foi formada uma comissão objetivando arrecadação de verbas para 

a construção de um novo teatro, já que o antigo não apresentava condições de 

segurança e salubridade. Com o dinheiro, abriu-se concorrência para apresentação 

de projetos de construção do Teatro Guarany, a ser erguido em um terreno na 

esquina da Praça dos Andradas com a rua das Flores, vencido por Manuel Garcia 

Redondo. Foi inaugurado em 1882. 

Em 1910 a Santa Casa de Misericórdia153 passa a ser proprietária do edifício. 

O teatro foi palco de inúmeros espetáculos nacionais e internacionais e também de 

reuniões abolicionistas e republicanas. 

A partir de 1924, com a construção do Teatro Coliseu, as grandes 

companhias passaram a se apresentar naquele espaço, restando para o Guarany os 

espetáculos populares. Nos anos 60 passa a exibir filmes e a abrigar lojas 

comerciais, e nos anos 70 passa a exibir filmes pornográficos.  

Em 1981 um incêndio destrói o edifício internamente, fazendo com que o 

mesmo fosse completamente abandonado. Em 1990, o processo de tombamento do 

edifício pelo CONDEPHAAT foi cancelado por ordem da justiça e em 1992 foi 

tombado pelo CONDEPASA (Livro tombo 01, inscrição 16, folha 3, Proc. 13244/90-

64, Resolução SC 03/92 de 25/01/92). 

Em 1994 o edifício foi leiloado e o novo proprietário pretendia utilizar o imóvel 

como estacionamento, não tendo, porém, seu projeto aprovado. Em 2001 é 

decretado de utilidade pública, e em 2003 foi desapropriado pela Prefeitura, estando, 

atualmente, aguardando verbas para dar início às obras. 

O edifício, ou o que ainda restou dele, avaliado sob  o prisma de técnicas 

construtivas, obteve o índice de ‘grande alteração (620 pontos). No quesito estado 

de conservação sua avaliação foi ‘precário’ (580 pontos). Em suma, como já descrito 

anteriormente, o prédio atualmente resume-se a ruínas. Somente o poder público, 

agora como legítimo proprietário, poderá modificar o estado em que se encontra o 

Guarany hoje. Sem sombra de dúvidas, o Teatro Guarany restaurado e/ou 
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reconstruído, proporcionará, a turistas e residentes, uma opção a mais na região 

central da cidade. Atualmente, a PRODESAN, órgão ligado à municipalidade, 

desenvolve projeto voltado ao Guarany, em linhas gerais o projeto assim se resume: 

 
 
Ilustração 7 - Proposta da Prodesan (2005) para a fachada do Guarany. As paredes serão pintadas em amarelo-
imperial. Portas e janelas serão de madeira. No telhado, a imagem da Musa das Artes e, logo abaixo, a 
inscrição’Theatro Guarany’. 
 

 
 
Ilustração 8  - Piso térreo terá um foyer, sanitários e cadeiras para 213 pessoas. O palco ficará no lugar de 
origem, isto é, de frente para a Praça dos Andradas. Nos pisos superiores, que não aparecem na imagem, 
funcionarão as salas de aula e o setor administrativo da escola de Artes Cênicas (teatro). 
 

 
Ilustração 9 - Desenho mostrando como deverá ficar a entrada do teatro, depois de restaurado. A imagem é a 
vista parcial do foyer. A coluna de sustentação será a original, já que foi encontrada no imóvel. 

                                                                                                                                                         
153 Cabe frisar que a Santa Casa de Misericórdia de Santos torna-se, por força de lei, herdeira de 
bens móveis e imóveis, daqueles que falecem no território santista e não possuem herdeiros legais. 
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,3Foco 5 – ‘Escola Barnabé’ 

 
Ilustração 10 – Iconografia da fachada principal da Escola Estadual Barnabé – Santos – 2004. 

(Fonte: Arq. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA, 20/02/2004) 

 

Detalhes  Arquitetônicos 

A Escola Barnabé está localizada na Praça Correia de Melo, s/nº, na região 

central de Santos, vizinha à Vila Mathias. O edifício constitui-se de um bloco 

retangular, de composição simétrica, com dois pavimentos dispostos sobre porão.  

A simetria também é funcional, pois à época de sua construção havia a 

necessidade de separação física entre os sexos, sendo utilizado um pavimento para 

cada sexo, com acessos independentes, além de outras normas que faziam com 

que as escolas construídas durante a Primeira República seguissem um projeto-tipo 

com relação à implantação, técnicas construtivas, localização dos banheiros (em 

anexos ao edifício principal) e detalhamentos de portas e janelas; diferindo no 

número de salas de aula, distribuição espacial e composição de fachada, que no 

caso do Barnabé, foi bastante simplificada, sem muita ornamentação, basicamente 

com bossagem e frisos. 

O edifício é implantado no centro do lote, com grandes recuos e acessos 

laterais. Apesar da existência de portão no centro do lote, na fachada frontal, não há 

acesso ao edifício por esta face. 

Os ambientes internos (salas) são dispostos ao longo de um corredor central 

e o acesso ao pavimento superior se faz através de escada localizada na lateral 

direita do prédio. Os acessos laterais do terreno são ligados aos acessos laterais do 
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edifício através de uma cobertura em telhas de barro e estrutura em madeira com 

lambrequins, onde se localizam os pátios e os sanitários dos alunos. 

 

Intervenções  Realizadas 

Demolição do muro na parte dos fundos do lote, que dividia o terreno para os 
diferentes sexos de alunos. 
Construção de anexos. 
Divisão do salão nobre. 
Construção de banheiros para funcionários. 
Construção de piso elevado sobre piso antigo (sala antiga varanda). 
Troca de pisos de madeira. 
Após 1910 – fechamento da varanda do pavimento superior. 
Após 1952 – fechamento do gradil com chapas metálicas, troca das esquadrias de 
madeira da fachada por vitrôs basculantes. 
Década de 1980 – envelopamento do gradil com alvenaria. 

 

Apresentação 

A Escola Barnabé, é de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, e 

desde sua fundação o seu uso sempre foi o institucional. Atualmente divide seu 

espaço entre a própria escola (parte pedagógica/educacional), e parte com fins 

administrativos da Diretoria Regional de Ensino de Santos, setor responsável pela 

administração direta das escolas sediadas na cidade e outras da região. 

Trata-se de um edifício isolado, com dois pavimentos (térreo mais um andar) 

e porão. A área de terreno está na marca de 5.934,00 m², e sua área construída é 

de 1.574,54 m. A data de construção é 1900, e em Santos, é dos mais destacados 

edifícios do período Eclético da cidade. 

O edifício da escola Barnabé está localizado na Área de Proteção Cultural, e 

o seu nível de proteção é I (NP-1), contudo, não conta com o instrumento legal de 

tombamento do órgão municipal – Condepasa, estando em processo de 

tombamento, atualmente, pelo Condephaat154.  

                                                 
154 A partir da publicação do ato, fica proibida qualquer intervenção que possa vir a descaracterizar o 
patrimônio sem prévia autorização do Condephaat (...). A partir da data do tombamento começou a 
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O Grupo Escolar Barnabé foi construído sobre o antigo córrego Itororó. O 

nome da escola provém do comendador Barnabé Francisco Vaz de Carvalhais, que 

deixou em testamento cinqüenta contos de réis para a construção de uma escola 

que levasse seu nome. A construção do edifício contou também com verba do 

Município e do Estado. 

No terreno onde o colégio está instalado funcionou a Lavanderia Municipal do 

Itororó – galpão com grande tanque ao centro onde as lavadeiras batiam a roupa. 

Em 1896 uma lei municipal autorizou a construção de um mercado no local, que não 

veio a se realizar por preocupações quanto à salubridade. Dessa forma, o senador 

Cesário Bastos conseguiu que a escola Barnabé fosse construída na praça e pelo 

decreto estadual de 05 de maio de 1902, criou-se o grupo Escolar Barnabé, que 

atendeu a crianças de diferentes classes sociais e também filhos de imigrantes. 

Construída em estilo eclético há mais de cem anos, no seu interior podem ser 

vistas verdadeiras relíquias, tais como: objetos pertencentes a soldados paulistas 

que lutaram na Revolução de 1932, documentos escolares catalogados e em ótimo 

estado de conservação, além de um quadro pintado a óleo de autoria de Benedito 

Calixto. 

Como toda escola pública, os recursos nem sempre, ou quase nunca, são 

satisfatórios. No ano de 1988, a unidade passou por sérios problemas devido à falta 

de manutenção do prédio. Segundo informações oficiais (da escola), o telhado 

estava muito danificado, provocando inúmeros vazamentos e infiltrações; o assoalho 

de madeira apresentava-se deteriorado (podre); e por último, a instalação predial 

elétrica necessitava substituição (fios expostos e podres). Tudo somado ao mau 

estado que se encontrava a área que circunda o prédio e serve de estacionamento 

(acúmulo de lixo, entulho e mato por ser cortado). A situação era tal, que o Corpo de 

Bombeiros, em vistoria, apresentou como hipótese para o problema a transferência 

dos alunos para outras escolas da região. Tal solução não foi aceita pelos pais dos 

alunos. 

 

 
segunda fase do processo, que é a regularização do que pode e do que não pode ser realizado em 
cada unidade. Já se sabe que obras emergenciais, como troca de uma telha (...) podem ser 
realizadas. Porém, mudar todo o telhado depende de autorização (...)”. A TRIBUNA. Três escolas do 
Estado são tombadas em Santos. 17/08/2002. 
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Foto 30 – Fachada da Escola Barnabé – Santos – 2005. 

(Autor: Jorge de J. Cardoso / nov. 2006) 

A clientela do Barnabé é oriunda, principalmente, por crianças e adolescentes 

moradoras no Monte Serrat, Morro São Bento, Morro do Pacheco e bairros 

circunvizinhos à escola – centro antigo e Paquetá. Na grande maioria vem de família 

humilde, boa parte moradora de cortiços ou habitações simples dos morros. 

A mobilização popular, de pais, alunos, professores, funcionários, 

simpatizantes, que se formou à frente da escola para colaborarem com a obra 

emergencial acabou por chamar a atenção da imprensa, que além de divulgar os 

problemas existentes na escola, começou a tecer críticas na mídia contra os 

responsáveis pela falta de assistência à escola. Com toda a divulgação, os órgãos 

competentes acabaram por mandar equipes para realizarem os serviços que a 

escola necessitava. Conforme SUWABE (2004: 4) 
‘As ações educativas para a preservação da escola passaram a ser uma 

rotina no dia-a-dia de professores e alunos do Barnabé. Os alunos 
aprendem a preservar, limpando suas próprias carteiras quando as riscam 
ou as sujam. Os banheiros, quando têm portas e paredes pichadas, têm 
também o próprio autor convocado para as limpar ou repintar. Essas ações 
de educação patrimonial fizeram com que acabassem as pichações nos 
muros externos da escola. A incorporação da idéia de preservação do 
patrimônio fez com que vários alunos da escola fossem convocados pela 
Sociedade de Melhoramentos do Monte Serrat para a restauração dos 
nichos da Via Sacra nas escadarias do Monte Serrat. Em meados do ano de 
2001, munidos de escovas de aço, solventes, espátulas, cloro e bisturis, os 
alunos aprenderam, com o auxílio de restauradores profissionais, quem 
sabe, uma nova profissão.’155 

                                                 
155 SUWABE, Marcelo H. Patrimônio cultural e preservação: o exemplo da Escola Barnabé. Santos: 
UNISANTOS – Revista Patrimônio: Lazer & Turismo, 2004. 
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Atualmente, as instalações da Escola Barnabé, localizadas próxima do Núcleo 

Histórico, encontra-se, segundo as técnicas construtivas, como tendo sofrido 

‘Alteração Regular’ (330 pontos), quanto ao seu estado de conservação a menção 

foi ‘satisfatório’ (100 pontos). Os dois resultados obtidos, acredita-se, sejam 

satisfatórios, uma vez que o uso do prédio é institucional e recebe, diariamente, 

grande quantidade de usuários (alunos). A militância da comunidade ligada à escola 

(pais, alunos, professores, gestores, funcionários...), e simpatizantes da mesma 

(moradores vizinhos, ex-alunos, ex-professores...), vem demonstrar o grau de 

identidade e pertença de todos para com o lugar. Prova de tal é que o autor da 

citação acima (Suwabe), é ex-docente da Escola Barnabé, e nas palavras de seu 

artigo ainda é possível sentir o seu grau de afetividade para com a escola. 

Foco 6 – Corpo de Bombeiros 

 

 
Ilustração 11 – Iconografia em perspectiva da fachada do Corpo de Bombeiros– Santos – 2004. 

(Fonte: Arq. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA,  20/02/2004) 
 
Detalhes  Arquitetônicos 

O edifício é composto por duas alas, de composição simétrica, com 

implantação em “L”. Algumas características da edificação, como as duas torres e 

merlões na platibanda, a assemelham a um castelo. 
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As duas alas do prédio são acessadas pela esquina onde se localiza um 

portal decorado com elementos decorativos alusivos à corporação. O pavimento 

superior acompanha a disposição do pavimento térreo, porém mais curto em 

extensão, com aproximadamente 1/3 do pavimento inferior. 

Implantado em terreno irregular, no sopé do Monte Serrat, o edifício foi 

concebido com planta em “L”, com acesso pela esquina. No pavimento térreo 

localizam-se salas dispostas ao longo de corredor com aberturas para o pátio 

interno. O acesso ao segundo pavimento, onde se localiza o Salão Nobre, dá-se por 

escada localizada no bloco esquerdo. 

 

Intervenções  Realizadas 

Construção de anexo, troca de revestimentos de pisos e paredes, troca de 

esquadrias, troca de entelhamento da cobertura. 

 

Apresentação 

  

 O edifício do Corpo de Bombeiros é um edifício isolado, arquitetura oficial, de 

uso institucional desde sua fundação. O terreno mede 3.780,00 m², e a área 

construída se resume a 2.376,00 m², divididos em três pavimentos – térreo, mais 

porão e um andar. O edifício é em estilo eclético, e data de 1907 o início de sua 

construção, tendo sido inaugurado em 7 de setembro de 1909. O prédio em questão 

foi projetado por Maximiliano Emílio Hehl, o mesmo engenheiro responsável pela 

construção da Catedral de Santos. Um projeto de restauração está sendo elaborado 

por estudantes de Engenharia da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), para que 

ele volte a apresentar as características originais. 

 O edifício localiza-se na esquina das ruas Andrade Neves e Bittencourt. 

Destaca-se pela implantação inusitada e pela solução arquitetônica ímpar, com 

características de castelo. A seu redor predominam edifícios de dois pavimentos. 

Localiza-se em frente à Praça Tenente Mauro Batista de Miranda e tem como pano 

de fundo o Monte Serrat. 
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 O edifício está localizado na Área de Proteção Cultural, e seu Nível de 

Proteção é I, contudo, o instrumento de tombamento do imóvel junto ao órgão 

santista Condepasa, não está concretizado (Processo 36.195/04-97). O espaço de 

proteção do imóvel  é a área envoltória do Teatro Coliseu. 

 Criado em 1885 pela Câmara Municipal, o Corpo de Bombeiros era um 

serviço primitivo de extinção de incêndio, sendo fundado como corporação cinco 

anos depois. Além do número reduzido de homens e material deficiente, a 

corporação não dispunha de edifício próprio, ocupando locais adequados, como 

depósitos e até uma cocheira.  

Em 21 de novembro de 1906, foi promulgada a Lei 243, que chamava 

concorrentes para a construção de um quartel em um terreno da rua Andrade Neves 

com o Largo Sete de Setembro (no local denominado Duas Pedras), que deveria 

obedecer a um estilo “elegante e apropriado” a seu fim.  

 A mudança para o novo quartel aconteceu a 26 de agosto de 1909 e a 

inauguração oficial verificou-se a 7 de setembro do mesmo ano. Esse quartel, até 

hoje, serve ao Corpo de Bombeiros e está localizado na Praça Mauro Batista de 

Miranda (na confluência da Av. Senador Feijó com a Rua Bittencourt). 
 

 
Ilustração 12 – Cartão postal da fachada do Corpo de Bombeiros de Santos – 1920. 

(Fonte:  Gerodetti e Cornejo, Lembranças de São Paulo, 2001) 
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 Novas instalações foram inauguradas, ampliando o raio de ação do 

grupamento, como o Núcleo de Formação de Soldados, em 1975, e o Destacamento 

de Bombeiros de Guarujá (do mesmo ano); os Postos de Salvamento de Praia 

Grande - 1976; os de São Vicente e Cubatão, inaugurados a 15 de dezembro de 

1976; Posto de Bombeiros da Zona Noroeste de Santos - 1976; do Paquetá, no cais 

do Porto de Santos - 1977; e o da Cidade de Registro, inaugurado no mesmo ano. 

O atual território sob a responsabilidade do 6º Grupamento de Incêndio cobre 

as seguintes cidades paulistas: Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, 

Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo, Miracatu, Iguape, Juquiá, Registro, 

Sete Barras, Jacupiranga, Eldorado Paulista, Pariquera-açu e Cananéia. 

Dentre as suas destacadas atividades, ressaltadas: a sua atuação durante o 

furacão de 1º de maio de 1915; durante a epidemia de "gripe espanhola", de 1918; 

no grande incêndio dos armazéns da Companhia Docas De Santos, em 1919; no 

desastre do funicular do Morro da Nova Cintra, em 29 de maio de 1922; na 

Catástrofe do Monte Serrat156, onde houve deslocamento de barreira, no dia 10 de 

março de 1928; no incêndio dos depósitos de combustível no Bairro Chico de Paula, 

em 1930; no incêndio ocorrido no porto a 15 de novembro de 1941; no incêndio do 

petroleiro Cerro Gordo, no dia 24 de janeiro de 1951; no desabamento parcial do 

Morro do Marapé, 1º de março de 1956; no incêndio do cais do Saboó, em 22 de 

janeiro de 1957; na explosão do gasômetro, a 9 de janeiro de 1967; e nos 

desabamentos de morros ocorridos a 20 de fevereiro de 1967, entre outros 

acontecimentos trágicos que poderiam ser mencionados, onde a atuação dos 

bombeiros evitou males maiores, com risco da própria vida. 

A atual sede do 6º GI, quartel de origem centenária, teve grande importância 

na descentralização do serviço de bombeiros em toda a Baixada Santista. Para 

 
156 A referida catástrofe foi o escorregamento de parte da encosta localizada aos fundos da antiga 
Santa Casa de Santos. Alem dos danos causados a Santa Casa, inúmeras habitações localizadas no 
morro desabaram causando ferimentos e mortes aos moradores locais. Trecho de um texto do jornal 
sobre o episódio já dava a dimensão do fato. Sob a manchete "Horrorosa catástrofe enluta a Cidade", 
a chamada: "A catástrofe de ontem (10/03/1928) constituirá a página mais dolorosa na história da 
vida de Santos". O então presidente de São Paulo, Júlio Prestes, veio a Santos para conhecer de 
perto a extensão dos danos. Após sua visita ao morro, determinou a destinação dos recursos que 
fossem necessários para as obras prioritárias na encosta e de socorro aos parentes dos mortos ou 
dos que ali possuíam suas moradias. Devido à precariedade dos equipamentos de resgate da época, 
o trabalho de remoção dos corpos demorou vários dias e mobilizou grande contingente de operários, 
técnicos, engenheiros, soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários.  
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viabilizar a realização dos serviços nos diversos municípios litorâneos, foram 

firmados convênios entre eles e o Estado, através da Secretaria de Segurança 

Pública. 

Sob os parâmetros das técnicas construtivas o edifício constou como tendo 

‘alteração regular’ (225 pontos). Analisado quanto ao seu estado de conservação, a 

avaliação demonstrou ser ‘satisfatório’ (220 pontos). Pela idade do edifício, e o 

desgaste natural causado pelas intempéries, muito comuns na baixada, e pelo 

tempo de uso, acredita-se, estar o prédio do corpo de bombeiros de Santos, em 

muito bom estado de conservação. O projeto de revitalização dos estudantes de 

Engenharia da UNISANTA,acredito, vem demonstrar bem o grau de afinidade da 

comunidade para com a instituição. As instalações dos Bombeiros, ainda que não 

fosse a entidade que é, com relevantes serviços prestados ao longo do tempo, seria 

digna de conservação e revitalização, pois é, dos prédios de Santos,  um dos que 

mais se manteve lealdade ao projeto original. Algumas poucas alterações foram 

feitas, como troca de portões, adequações a novos equipamentos, mas no geral, o 

prédio se conservou fiel, ao projeto original. 

 

Foco 7 – ‘Catedral’ 
 

 
Ilustração 13 – Iconografia da fachada da Catedral de Santos – 2004. 

(Fone: Juliana Pestana Azevedo, UNISANTA, 2004) 
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Detalhes  Arquitetônicos 

O edifício neogótico com planta em cruz latina, possui duas torres com 

coruchéis em cobre, de desenho e alturas diferenciadas, sendo a mais alta, na 

esquina da rua Amador Bueno, implantada a 45 graus. A entrada principal se faz 

através de galilé, com três arcos ogivais. Possui naves curtas, tendo a principal, em 

seu centro, cobertura em cúpula octogonal, solução inusitada para uma catedral 

inspirada na arquitetura gótica, também aplicada pelo arquiteto na Catedral da Sé, 

em São Paulo. 

Após a entrada pela galilé, o ádrio conduz às três naves existentes, 

separadas por pórticos em arcos ogivais. Ao final das naves laterais encontram-se 

duas capelas e ao final da nave central, a abside, com dois altares de mármore e o 

altar-mor. Sobre o ádrio encontra-se o coro, e ao lado da capela direita têm-se o 

acesso à secretaria e sacristia e salas de fins diversos. Nas paredes existem três 

afrescos de Benedicto Calixto, retratando Noé, Melquisedec e a cena de Cristo com 

os discípulos de Emaús. A torre guarda um carrilhão de sete sinos e, sob ela, fica a 

pia batismal, iluminada por um vitral com a cena do batismo de Cristo. Sobre a 

secretaria encontra-se o Salão Nobre e no segundo piso salas para catequese, 

residência do padre. 

 
Intervenções  Realizadas 

Não consta nenhuma intervenção relevante realizada no prédio. 
 

Apresentação 

A Catedral de Santos – Matriz, é um edifício isolado, de propriedade da 

própria Catedral (doação), em arquitetura religiosa e estilo neogótico. Possui dois 

pavimentos, térreo mais um superior, a área do terreno é de 2.588,10 m², e sua área 

construída resume-se a 2.133,45 m2. Seu uso sempre foi o institucional, desde a 

sua fundação. A construção é datada de 1924, e a autoria do projeto, mesmo do 

corpo de bombeiros, é de Maximiliano Hehl. 

Localizada na Praça José Bonifácio, a catedral forma um conjunto 

arquitetônico de relevância, juntamente com o Teatro Coliseu (bem que faz parte da 

sua área envoltória de proteção), o Fórum e a Sociedade Humanitária. Ocupa a 
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quadra onde está inserida, quase completamente e a existência da praça, 

praticamente quadrada, valoriza o conjunto como um todo e permite a visualização 

completa da fachada da igreja. 

A Catedral de Santos é a sede da paróquia de Nossa Sra. do Rosário 

Aparecida, a mais antiga da cidade. Em 1907, a antiga Matriz, localizada na atual 

Praça da República foi interditada e demolida em 1908, havendo, então, a 

necessidade de construção de uma nova Matriz.  

Em 1909 iniciou-se as obras de construção da Catedral e foi inaugurada 

provisoriamente em 1924, mas somente em 1967 a Comissão de Obras da Catedral 

deu a construção por encerrada. Em 1951 deu-se a benção da cruz da cúpula, 

doada, juntamente com a cúpula, por Cândido Gaffrée, então presidente da Cia. 

Docas de Santos. Devido ao grande número de igrejas localizadas em Santos 

(circuito religioso), houve casos de confusão entre os nomes, uma delas retratadas 

num recente postal amplamente distribuído (ver ilustração a seguir). 

 
Ilustração 14 - Cartão postal da Cia. Melhoramentos de Papel e Celulose, distribuído em Santos em 
2004.  Esse postal  identifica erroneamente  o local como Igreja  Santo Antonio do Valongo em 1960. 

(Fonte: Novo Milênio, 2006) 
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 Embora não estivesse totalmente pronta, a Matriz foi inaugurada a 4 de 

outubro de 1924, recebendo o título de Igreja Catedral em 12 de abril do ano 

seguinte, dez dias depois da inauguração da Capela do Santíssimo Sacramento. 

Registraram-se inúmeras campanhas de donativos durante as décadas em que 

aconteceram as obras de construção do templo, que foi concluído oficialmente a 2 

de março de 1967. 
 

 
Foto 31 -  Vista em perspectiva da fachada da Catedral de Santos – 2006. 

(Fonte: Jorge de J. Cardoso/dez. 2006) 
 

 No mesmo dia em que os sete sinos foram colocados e benzidos, as imagens 

de São Pedro e São Paulo que estão na fachada externa também receberam a 

bênção. Em agosto de 1967, terminaram a nau em frente à sacristia e o altar de São 

José e, desde então, a Catedral de Santos consolidou-se como o palco das mais 

importantes comemorações da religião católica. 

 A igreja em questão, analisada sob os aspectos do seu grau de alteração de 

técnicas construtivas obteve ‘alteração regular’(85 pontos). Vista sob o prisma do 

estado de conservação aferiu-se a menção ‘excelente’ (0 ponto). O imóvel está 

localizado na Área de Proteção Cultural (Alegra Centro), e seu nível de proteção é I, 

o que mais restrições impõe. Todavia, o imóvel em questão não é alvo de 

tombamento, ao contrário de outras tantas igrejas localizadas em Santos, sendo que 

algumas, além de tombadas pelo Condepasa (órgão de Santos), o são também 

pelos órgãos federal (Iphan) , e estadual (Condephaat). 
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 Foco 8 – ‘Teatro Coliseu’ 

 

 
Ilustração 15 – Iconografia da perspectiva da fachada do Teatro Coliseu – Santos – 2004. 

(Fonte: Arq. Juliana Pestana de Azevedo, UNISANTA, 20/02/2004) 
 

 Detalhes  Arquitetônicos 

O edifício é composto por três blocos de tratamento e alturas diferenciadas. O 

primeiro bloco, na esquina das ruas Amador Bueno e Brás Cubas, possui dois 

pavimentos e abriga o hall de entrada, o foyer e o terraço, com guarda-corpo em 

balaustrada. O segundo bloco - onde está localizada a platéia - de quatro 

pavimentos de alturas menores, divide-se em embasamento, com bossagem, plano 

principal (com dois pavimentos e ordem colossal de pilastras) e ático. O último bloco 

compõe-se de quatro pavimentos, com elementos decorativos restringindo-se à 

frisos e cunhais, com aberturas menores, no local onde está o palco. 

A planta do edifício está dividida em três setores: recepção/ foyer, platéia e 

palco, com serviços administrativos e de apoio localizados no anexo lateral do 

edifício. 

Intervenções  Realizadas 

Anos 60 – demolição da parte dos fundos do teatro (camarins e outros anexos do 

palco), para construção de um posto de gasolina; divisão do hall de entrada para 

instalação de comércio. 

1996 – 2005 início das obras de restauração do edifício, com demolição de 

alterações da década de 60; construção de anexo lateral com seis pavimentos; 

restauro de pinturas, platéia e demais elementos arquitetônicos originais; adaptação 
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de sanitários; construção de cobertura no terraço, para abrigar restaurante e 

construção de nova cobertura sobre o palco. 

 

Apresentação 

 O Coliseu é um edifício isolado de arquitetura civil de função pública, com três 

andares superiores mais o pavimento térreo, em estilo eclético, de propriedade da 

Prefeitura do Município de Santos. Tem como área construída 5.775,80 m², e área 

de terreno 2.384,32 m². Seu uso original é cultural, após passar por cerca de dez 

anos de reformas, essas feitas em parceria entre o governo estadual e municipal, 

reabriu suas portas com a função original. 

O Coliseu está localizado em terreno nas ruas Amador Bueno e Brás Cubas, 

cuja esquina (onde se localiza o acesso principal), fica em frente à Praça José 

Bonifácio. A seu lado (no alinhamento da rua Brás Cubas) encontra-se a Catedral e, 

na seqüência, o edifício do Fórum, formando um conjunto de edifícios monumentais, 

complementado pelo prédio da Sociedade Humanitária, na esquina da rua Brás 

Cubas com a avenida São Francisco. 
 

 
 

Foto 32 -  Vista da entrada principal do Teatro Coliseu – 2006. 
(Fonte: Jorge de J. Cardoso/dez. 2006) 
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O teatro integra um complexo arquitetônico importante para a Cidade formado 

pelos edifícios-patrimônio já citados, e os antigos armazéns da Ceagesp, que serão 

restaurados para servir de sede regional do Poupatempo. O Coliseu é considerado, 

segundo a municipalidade, peça fundamental no processo de revitalização do Centro 

Histórico, desenvolvido por ela por meio do Programa Alegra Centro. A localização 

da praça em frente a essas construções acentua ainda mais o seu caráter 

monumental. 

Cabe aqui fazer uma breve retrospectiva157 de alguns momentos vividos pelo 

Teatro Coliseu. Em 1896, na esquina da rua Amador Bueno com Brás Cubas, José 

Luiz de Almeida Nogueira, Heitor Peixoto, Ricardo Travessedo e Henrique Porchat 

de Assis resolveram fundar a Cia. Coliseu Santista, com a construção de um teatro. 

No ano seguinte, o local foi transformado em um ginásio de madeira com 

arquibancada, velódromo (pista de ciclismo) e botequim. Mas a iniciativa não foi 

adiante: acabou em 1903. 

O terreno ficou abandonado nos anos seguintes, até que, em 1907, chegou à 

Cidade o empresário carioca Francisco Serrador. Visionário, e impressionado com o 

crescimento da Cidade, ele decidiu construir um teatro.  

Coube ao então vereador Francisco Hayden apresentar em plenário da 

Câmara um projeto para a obra, solicitando ainda isenção de todos os impostos e o 

terreno necessário para o empreendimento. O projeto foi aprovado e transformado 

na Lei nº 276, mas como a construção não poderia ser concretizada no prazo 

estabelecido, Serrador comprou o terreno, onde foi construído o Teatro Coliseu 

Santista, inaugurado em 1909 com a projeção de filmes, e um espetáculo 

beneficente. Cinco anos depois, já era a casa de espetáculos mais popular da 

Cidade, ponto de encontro da classe mais privilegiada de Santos. 

O Teatro Coliseu que se conhece foi arrendado pela Empresa Cine Teatral, 

totalmente reformado e reinaugurado em 21 de junho de 1924, com um recital de 

gala, a apresentação do canto lírico ‘A Bela Adormecida’. 

 
157 Dados extraídos do Jornal ‘A TRIBUNA’: O Coliseu de Santos, enfim reabre suas portas. Santos: 
25/01/2006, e Prefeitura do Município de Santos – Secretaria de Planejamento. 
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A partir dos anos 70, o Coliseu, como boa parte das casas de espetáculos de 

Santos, entrou em processo de decadência, cedendo espaço para exibição de filmes 

pornográficos, acompanhados por shows eróticos. 

Por vários anos, esteve ameaçado de ser derrubado, para dar lugar a um 

shopping ou a um estacionamento. Em 1983, já com as partes internas demolidas, o 

prédio foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arquitetônico e Turístico (Condephaat). 

Em setembro de 1992, foi assinado decreto pela prefeita Telma de Souza 

(atualmente Deputada Federal pelo PT/SP), declarando o teatro de utilidade pública 

para fins de desapropriação amigável. Em fevereiro de 1996, o prefeito David 

Capistrano (sucessor de Telma de Souza) firmou a escritura pública de 

desapropriação, permitindo o início do trabalho de recuperação. 

A partir da próxima gestão, iniciada em 1997, com o prefeito Beto Mansur, as 

reformas do Coliseu tiveram realmente início. Durou cerca de dez anos as reformas, 

e o processo de revitalização do teatro.  

Foi re-inaugurado, totalmente restaurado e entregue à cidade em 25 de 

janeiro de 2006, véspera do aniversário de 460 anos da cidade. Segundo 

informações oficiais, foram gastos cerca de 17 milhões ao longo dos 10 anos da 

reforma. Desse montante, o governo do estado desembolsou 14 milhões, por 

intermédio do departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias, e a 

municipalidade arcou com cerca de 3 milhões. Enquanto município, que tem 

inúmeras obras a tocar simultaneamente, algumas inadiáveis e de custo muito 

elevado, a quantia gasta no teatro Coliseu, para muitos, foi altamente onerosa ao 

erário. 

O Coliseu avaliado sob os parâmetros das técnicas construtivas, obteve a 

menção constou como ‘alteração regular (195 pontos). Já visto pelo prisma de seu 

atual estado de conservação classificou como ‘satisfatório’ (80 pontos). Sobre ele 

duas legislações de tombamento incidem, a do Condephaat (Proc. 22273/82, 

Resolução SC-29, de 19-12-89), e a do Condepasa (Livro Tombo 01, inscrição 08, fl. 

2, Proc. 16731, Resolução SC 01/90). 
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O Coliseu, atualmente, exerce com muita propriedade a finalidade para qual 

foi restaurado. É parte do circuito cultural de Santos, e nele acontecem inúmeros 

eventos, que não só voltados à arte dramática, mas também outras manifestações 

nesse campo – recitais, balés, mostras de arte, apresentação de orquestras, e tantas 

outras. Sua administração é feita pela municipalidade, através da Secretaria de 

Cultura. Os valores cobrados, incluindo bilheteria e/ou locação dos espaços, são 

acertados diretamente com a prefeitura ou com o empreendedor. Eventos gratuitos 

eventualmente acontecem, mas são patrocinados normalmente pelo poder público. 

Acredita-se que, dificilmente as obras seriam concluídas, ou mesmo que 

algum recurso chegasse aos cofres santistas, se a administração que assumisse a 

cadeira do executivo após o tombamento não fosse alinhada com o governo 

estadual. A seguir um encarte do Jornal A Tribuna de Santos, talvez demonstre 

melhor tal fato: 

 
Ilustração 16 – Encarte (folheto) do jornal A TRIBUNA, de 16/04/2004.  

(Fonte: acervo autor) 
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Foco 9 – ‘Estação Ferroviária’ 

 

 
Ilustração 17 – Iconografia da fachada da Estação Ferroviária do Valongo – 2004. 

(Fone: Juliana Pestana Azevedo, UNISANTA, 2004) 
 

Detalhes  Arquitetônicos 

Edifício retangular de dois pavimentos de composição simétrica. Possui três 

volumes salientes, no centro e nas extremidades, encimados por mansardas. O 

volume central é mais elevado, onde se encontra instalado o relógio. Possui 

alpendre com estrutura de ferro e cobertura de telhas francesas, protegendo os 

acessos ao edifício. 

 
Foto 33  - Perspectiva da Estação do Valongo depois da revitalização – 2004. 

(Fonte: acervo, autor) 
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O edifício possui três entradas independentes: do lado esquerdo o acesso 

leva ao museu dos transportes, e no lado direito ao restaurante. No acesso central 

encontra-se uma escadaria que leva à Secretaria de Turismo, no pavimento 

superior, que possui ligação com o anexo, através de passarela. 

 

Intervenções  Realizadas 

1899 – ampliação do edifício e reforma da fachada. 

1926 – reconstrução do piso do pavimento superior e estrutura do telhado, 

destruídos em incêndio. 

1962 – ampliação do edifício na face posterior, criando um anexo; descaracterização 

da fachada posterior original, construção de novas plataformas, em concreto armado, 

demolição do alpendre frontal, construção de armazém ao lado direito do edifício. 

Década de 80 – reconstrução do alpendre com aproximadamente metade de suas 

proporções originais. 

2003 – reconstrução do alpendre nas proporções originais; demolição de parte da 

ampliação dos anos 60, desconectando o bloco anexo do edifício principal; 

construção de passarela unindo os dois blocos; recomposição da fachada posterior; 

serviços de restauro. 

 

Apresentação 

 A Estação Ferroviária do Valongo é um edifício isolado, de propriedade 

(posse) da Prefeitura de Santos, com dois pavimentos (térreo e superior) e um 

sótão, seu uso original é institucional e, atualmente, institucional e cultural. Sua 

construção data de 1867, sendo o projeto de autoria dos engenheiros da São Paulo 

Raillway. É considerada Arquitetura Oficial, e sua característica arquitetônica é 

classificada como eclética de inspiração Vitoriana. 

O edifício está situado no Largo Marquês de Monte Alegre, em frente às 

ruínas dos Casarões que abrigaram o Paço Municipal, e ao lado do Santuário de 

Santo Antônio do Valongo, do séc. XVII. O conjunto arquitetônico formado por estas 
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três construções destaca-se na paisagem local, onde predominam prédios de dois 

pavimentos, geminados, do início do século XX. 

Tornou-se imprescindível, com a produção e exportação de café, uma ligação 

eficiente entre o porto e o planalto. O Barão de Mauá organizou uma empresa com 

capital inglês e brasileiro, a São Paulo Railway, que construiu a ferrovia e o funicular 

para transpor a Serra do Mar. 

O ponto final da linha dava-se em Santos, no Valongo, onde foi construída 

uma estação de feição neoclássica no lugar do antigo convento franciscano. Em 

1898, com a necessidade de adaptação à demanda, a estação foi ampliada, ficando 

com as atuais características inglesas. 

A partir do final da concessão da S.P.R., em 1946, foram ocorrendo reformas, 

e, com o advento do automóvel e das rodovias, o transporte ferroviário entrou em 

decadência, sendo a estação desativada nos anos 90. 
 

 
Foto 34  - Perspectiva da Estação do Valongo antes de consumada a revitalização – 2002. 

(Fonte: acervo, PMS, 2006) 
 

A partir de 2002, a prefeitura passou a negociar com a Rede Ferroviária 

Federal, a estação e a área de manobras como doação em pagamento de dívidas 

de tributos municipais. 
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Em 12 de maio 2003 a prefeitura iniciou as obras de restauração, e em 23 de 

janeiro de 2004 passou a funcionar no edifício o Museu dos Transportes e a 

Secretaria Municipal de Turismo. 

Dando continuidade ao processo de revitalização do complexo turístico e 

cultural do Valongo, teve início em 16 de fevereiro de 2005 a construção do Pavilhão 

de Eventos nos antigos armazéns do Ceagesp. Segundo a municipalidade, como 

forma de valorizar ainda mais a região, em julho de 2006, o edifício da antiga 

estação recebeu o escritório técnico do Alegra Centro. 

No imóvel da Estação Ferroviária do Valongo incide a seguinte lei de 

tombamento: CONDEPASA, Livro Tombo 01, inscrição 21, folha 4, Proc. 44949/92-

86, Resolução SC 5/93 de 31/08/93. A estação está localizada na Área de Proteção 

Cultural, e seu nível de proteção é I. 

Para se auferir a importância da Inglesa para Santos, e para São Paulo 

enquanto primeira ferrovia a atuar no estado, é necessário fazer uma retrospectiva a 

respeito da implantação, ascensão e decadência dessa instituição. 

Por mais de cem anos o trem de passageiros foi um dos principais meios de 

transporte dos paulistanos para Santos. O prédio que abriga a estação é 

basicamente o original de 1867, reformado em 1895 com a construção de um 

segundo andar, dois torreões e mais alguns elementos de ferro. 

O prédio esteve ativo até 30 de novembro de 1996, quando foi desativado 

com a chegada do último trem de passageiros. Ele recebeu durante anos 

composições como a do Cometa, locomotiva que marcou época na Santos-Jundiaí 

Após o fechamento da estação, vários carros e vagões permaneceram no seu 

pátio apodrecendo. Estação do Valongo era o nome pela qual era conhecida 

popularmente a estação, situada nesse bairro. Depois de anos de abandono total, 

em janeiro de 2004 foi terminada a restauração do prédio da estação (custo 

estimado através de verba estadual: 3 milhões de reais), que passa a abrigar a 

Secretaria Municipal de Turismo. 

Segundo a municipalidade, para dar continuidade ao processo de 

revitalização do complexo turístico e cultural do Valongo, teve início em 16 de 

fevereiro de 2005 a construção do Pavilhão de Eventos (área da ferrovia). Como 
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forma de valorizar ainda mais a região, em julho de 2006, o edifício da antiga 

estação recebeu o escritório técnico do Alegra Centro. 

A Estação do Valongo agora pertence a Santos. "Após sete anos de 

negociações, a Prefeitura finalmente obteve a transferência definitiva pela Rede 

Ferroviária Federal S/A (RFFSA) da área de 40 mil metros quadrados onde ficam a 

antiga estação e o pátio, no Valongo. A transferência garante o funcionamento do 

Pavilhão de Exposições, que deve ser inaugurado no mês que vem pela Prefeitura. 

No local, já funcionam também a Secretaria Municipal de Turismo, o Museu do 

Bonde e um posto da Guarda Municipal. A Prefeitura pagava aluguel à RFFSA para 

ocupar os espaços" (A Tribuna de Santos, 26/03/2006). 

Sem a menor dúvida, acredito, que a Estação do Valongo se revela num dos 

maiores ícones santistas. Acompanhou de perto toda a reviravolta causada pela 

economia cafeeira, da ascensão à derrocada, do início ao fim. A ferrovia, e a 

estação representam, para muitos santistas, o símbolo de uma época de ouro em 

Santos, foi a mudança de status da cidade. O sentimento de pertença (identidade) 

para com a cidade é muito forte em Santos. 

Como não conseguiria transpor aqui todas as opiniões, finalizo esta parte a 

respeito da estação do Valongo, retratando um depoimento que, acredito, revele o 

sentimento dos santistas para com a sua cidade. De acordo com o historiador 

santista e filho de ferroviário,o Sr. Marques, a Santos, dos bons tempos da inglesa 

(SPR), e o início de sua decadência, poderia ser assim descrito: 
‘[...] Meu pai era conferente da ferrovia e isso nos dava um passe gratuito 
em primeira classe com direito às vezes ao trem Cometa. [...] Uma viagem 
de passeio a São Paulo era inesquecível para um garoto comum e 
correspondia em termos de comoção interior ao que hoje seria uma viagem 
a Miami pela primeira vez. Os preparativos começavam com muita 
antecedência: preparava-se um frango assado recheado de farofa, com 
azeitonas e pão. Havia pratos e talheres. Depois avisávamos a todos os 
vizinhos para lhes dar água na boca e saboreávamos a inveja e o espanto 
deles. Os garotos esperavam com ansiedade que o trem acabasse de subir 
a serra porque comer enquanto trem estivesse na subida era muito difícil 
porque a inclinação do vagão era muito grande e derrubava a comida dos 
pratos. [...] Ma o fim da década 40 traria a via Anchieta e a via Anchieta já 
era morte anunciada dos trens da Inglesa. E numa noite de 1948 eu vi 
através das grades do Ginásio do Carmo, dos padres Carmelitas, que ficava 
na rua Augusto Severo, um luxuoso ônibus do Expresso Brasileiro, uma 
espécie de foguete importado que vinha descendo a Praça Mauá para 
ganhar a Praça da República.[...] 158 

                                                 
158 MARQUES, Nelson Salasar. Os tempos românticos da inglesa e a sua influência na velha Santos. 
In: GIRAUD, Laire José. Santos e a Cia. das Docas. Santos: Guarani, 2000, p.23. 
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Foco 10 – ‘Paço  Municipal’ 

 
 

 
Ilustração 18 – Iconografia da fachada do Paço Municipal de Santos – 2004. 

(Fone: Juliana Pestana Azevedo, UNISANTA, 2004) 
 

Detalhes  Arquitetônicos 
 

Edifício eclético concebido para ser imponente perante sua vizinhança. Possui 

sete pavimentos, divididos em três faixas: embasamento com dois pavimentos, plano 

principal com três pavimentos e ordem colossal de colunas e pilares, e ático com 

dois pavimentos.  

A escadaria frontal enfatiza a importância da função do edifício, dando acesso 

à entrada principal, através de galilé com três arcos, localizada no corpo central 

destacado da fachada. A composição das fachadas e volumes dá-se por simetria.  

Internamente nota-se a diferenciação de acabamentos nos pavimentos, sendo 

os mais requintados os 1° e 2° andares (2° e 3° pavimentos) onde se localizam os 

gabinetes do prefeito e vice-prefeito. 

No pavimento térreo localizam-se serviços de apoio, como informática, 

almoxarifado, arquivos, etc, possuindo acessos secundários pelas laterais e fundos 

do edifício. O acesso principal dá-se no primeiro pavimento, demarcado pela 
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escadaria e galilé e internamente  por saguão. O acesso entre pavimentos se dá 

através de escada e elevadores.  

Os pavimentos do plano principal têm funcionamento semelhante, com hall na 

chegada da escada e elevadores e salas e gabinetes distribuídos ao longo de 

corredores que circundam os poços de ventilação e iluminação. O primeiro 

pavimento do ático foi concebido para abrigar um restaurante, com terraço, e o 

segundo para a zeladoria. 

 
Intervenções  Realizadas 

Troca de revestimentos de pisos e paredes. 

Década de 70 – porta dos fundos dava acesso à uma garagem privativa para o 

prefeito. 

1999 – Restauração do Salão Nobre – revestimentos e mobiliário. 

 
 Apresentação 

 Trata-se de um edifício isolado, categoria Arquitetura Oficial, de propriedade 

da Prefeitura do Município de Santos. A área que conforma o terreno é de 1.962,00 

m², e a que compreende à construída é de 1110.758,00 m², distribuídos em 7 

pavimentos. Seu uso original e atual corresponde ao institucional, e sua data de 

construção é de 1939. Foi construído pela empresa Sociedade Technica Comercial 

Anhanguera, tendo sido o autor, e Responsável pelo projeto, o Engº Antonio Bayma. 

 Situa-se na Praça Visconde de Mauá, no sentido longitudinal, o que enfatiza 

sua imponência. Os demais edifícios ao redor da praça possuem gabaritos mais 

baixos e implantados sem recuos frontal e lateral, diferenciando ainda mais o prédio 

do Paço. 

O Palácio José Bonifácio foi projetado para abrigar a Prefeitura e a Câmara 

Municipal de Santos, que funcionavam nos casarões do Largo Marquês de Monte 

Alegre (Casarões do Valongo – foco 2). 

Teve suas obras iniciadas em 1937 e foi inaugurado em 26 de janeiro de 

1939, como parte das comemorações do primeiro centenário da elevação de Santos 

à categoria de Cidade. 
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Foto 35  - Visão geral da fachada do Palácio José Bonifácio (Paço Municipal) de Santos - 1950. 

(Fonte: acervo, Laire J. Giraud) 
 

Em 1937, a Lei 268, de 12 de junho, declarou de utilidade pública a quadra 

entre a Praça Mauá e a rua Augusto Severo. A obra do Palácio José Bonifácio foi 

paga com empréstimo do banco inglês Erlangers, no valor de 2 milhões e 200 mil 

libras esterlinas, que está sendo pago até hoje, semestralmente.  

Para manter a imponência do edifício face ao entorno, em novembro de 1938 

um decreto determinou que nenhuma construção ao redor do palácio poderia terá 

altura superior a 18 metros. 

O Paço Municipal impressiona pela sua beleza e imponência: seus vitrais, 

escadarias cercadas de pedra lavada, arcos, enormes colunas, lustres de cristal e 

pisos de mármore.  

Seu estilo arquitetônico segue os princípios do Período Eclético da 

Arquitetura, apresentando características greco-romanas, barrocas e neo-clássicas. 

A grandeza da construção, a qualidade dos materiais e o estilo Luís XVI dos móveis 

refletem bem a riqueza da Cidade no período de sua construção. 

Destacam-se também dentro do edifício, além dos detalhes das portas, do 

piso e do teto, o magnífico hall de entrada, o Salão Nobre Esmeraldo Tarquínio e a 

Sala Princesa Isabel. Os sete pavimentos do Palácio José Bonifácio abrigam 
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inúmeras secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Santos e, na 

entrada lateral do prédio, no andar térreo, funciona o Arquivo Geral, administrado 

pela Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS). 
 

 
 

Fotos 36 e 37 – Detalhes do interior da Sala Princesa Isabel,  Paço Municipal/Santos– 2006. 
(Fonte: PMS/2006) 

O espaço de proteção (raio) do bem patrimonial correspondente ao Paço 

Municipal, é formado pelas: áreas envoltórias da Bolsa do Café, do Antigo Banco do 

Comércio e da Indústria, da Igreja do Carmo e do Panteão dos Andradas. Não incide 

nenhuma legislação de tombamento sobre o imóvel. O Palácio José Bonifácio está 

localizado a Área de Proteção Cultural, e sua zona de proteção é de nível I. 

O prédio analisado sob os parâmetros de fidelidade às técnicas construtivas, 

seu grau de alteração foi ‘regular’ (150 pontos). Visto pelo seu estado de 

conservação a avaliação foi ‘satisfatório’ (165 pontos). Tendo em vista ser um prédio 

de uso institucional, cujo fluxo de pessoas – munícipes, servidores, público em geral, 

é intenso, as duas avaliações, no geral, foram satisfatórias e até esperadas.  

O edifício do Palácio José Bonifácio, se comparado aos focos anteriores, é de 

construção até recente, contudo, possui uma carga simbólica para Santos, e para os 

santistas, muito forte. O prédio espelha o período arquitetônico e econômico mais 

rico de Santos. Nesse período, a atividade do café principiava sua decadência, mas 

Santos ainda vivia uma fase positiva, financeira e politicamente falando. Estranha-se 

o fato de um órgão como o Condepasa, que congrega entre seu corpo de 

funcionários excelentes técnicos, não haver tombado o imóvel em questão. Mesmo 

sem esse instrumento, o Palácio está protegido por outras legislações, inclusive 

algumas anteriores ao estabelecimento da Zona de Proteção Cultural. 
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Finalizada a exposição sobre os locais demarcados pela municipalidade, 

através da sua Secretaria de Planejamento (Alegra Centro), como ‘Focos de 

Desenvolvimento no Centro Histórico de Santos’, resta agora fazer a análise geral 

dos mesmos. Esta deverá ser perseguindo a segunda parte159 do objetivo mais 

amplo desta pesquisa: ‘Estudar o patrimônio ambiental urbano da área para valorizar 

a identidade e a memória do lugar, fomentando com isso a modalidade do turismo 

histórico – cultural’. 

O  Patrimônio Ambiental Urbano para o Turismo 

 Santos é uma cidade turística por excelência, e sua população residente , há 

muito, convive com essa atividade social, que para muitos, é essencialmente 

econômica. O morador de cidade turística nem sempre, eu diria quase nunca, é 

consultado pelo poder público constituído sobre a destinação dos recursos a serem 

implementados nessa atividade. Por vezes, tais gastos são efetuados em estruturas, 

ou até em infra-estruturas, que dificilmente serão utilizadas pelos moradores locais. 

Para dar início a esta parte da pesquisa, tomei emprestada uma reflexão que, a meu 

ver, define a atividade social do turismo para o residente, na sua acepção mais 

acadêmica e consistente, muito embora essa não seja a mais corroborada pela 

maioria daqueles que planejam o turismo no Brasil. Conforme YÁZIGI (1996: 133-4): 
 ‘[...] ao defender a preservação da paisagem lato sensu – natural e urbana 
– busco, antes de mais nada, sua importância para o habitante do lugar, de 
quem deve ser tributária, e só depois do turista. Descarto assim, 
definitivamente, o caráter de voyerismo que o mundo inteiro tenta imprimir 
ao turismo. É que, para o residente local, a paisagem é virtualmente 
conclamada a desempenhar várias funções, entre as quais: a de espaço 
mediador para a vida e as coisas acontecerem – não o de receptáculo, mas 
o de permanente transformação; a de referências múltiplas geográficas, 
psicológicas (lúdicas, afetivas...), informativas...; a de fonte de contemplação 
que, como a arte, pode significar um contraponto ao consumo; a de fonte de 
inspiração e, sobretudo, a de alimento à memória social, através de todas 
as suas marcas. Em suma, a paisagem, como parte visível, pode ser o ato 
conseqüente, da idéia de lugar que tanto se defende. Desde então, a 
paisagem não é mais um cenário ibopado para uso exclusivo do turista. Ela 
é a essência cotidiana do habitante e que, satisfazendo sua forma de 
arreglar a vida, acaba, talvez, por interessar o turista que busca o diferencial 
de seu próprio cotidiano e que, assim, estaria cumprindo o turismo mais 
conseqüente que se busca definir. Tampouco falo de uma paisagem 
definitiva, mas daquela que é produto de uma postura madura do grupo em 
relação a seu meio; daquela que é fruto de uma preservação enquanto 
estado natural das coisas.’ 

 
159 Cita-se aqui apenas a segunda parte do objetivo geral, pois a primeira - ‘Estudo do Núcleo 
Histórico de Santos, a partir da legislação que interfere diretamente nele, particularmente a Lei 
Complementar ‘Alegra Centro’;  acredita-se, já tenha sido alcançada nas páginas antecedentes. 
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 A modalidade de turismo apregoada, pela municipalidade, no projeto Alegra 

Centro é a histórica cultural. Para esta, assim como para todas as outras (veraneio, 

aventura, eventos...), há que se realizar um planejamento que leve em conta não 

somente o bem estar do turista, mas do habitante local – o lugar deve ser aprazível 

antes ao residente, só depois ao turista, ninguém consegue oferecer aos outros 

aquilo que não lhe pertence.  

A noção de patrimônio ambiental urbano descrita a seguir, que vem 

corroborar e complementar a já exposta anteriormente (Cap 2: 63), irá dirimir 

algumas dúvidas sobre alguns valores que devem ser considerados no planejar o 

urbano, visando minimizar o conflito de interesses, e maximizar a participação social. 

 Segundo a definição de YÁZIGI160 (2005: 3) o patrimônio ambiental urbano 

seria formado por: conjuntos arquitetônicos, espaços urbanísticos, equipamentos 

públicos e elementos naturais intra-urbanos, regulados por relações sociais, 

econômicas e culturais. Prossegue o autor, realçando a importância no 

reconhecimento de certos valores, sem os quais a conceituação ficaria 

comprometida, são eles: os valores pragmáticos, cognitivos, estéticos e afetivos, 

preferencialmente sem tombamento. Prossegue o autor: tais lugares, ou conjuntos, 

podem se apresentar sob a forma de manchas urbanas ou formações lineares, sem 

limite duradouro, contudo, transcendendo as unidades de significado autônomo.161 

Os valores pragmáticos devem ser entendidos como reservas passivas, reificadas, mas 
lugares vivos que sustentam atividades socioeconômicas e culturais. São espaços da 
experiência urbana por excelência, os ‘loci’ da promoção identitária, onde a convivência 
pode facilitar a coesão do grupo. Interessam ao cotidiano e eventualmente ao turismo. 

Os valores cognitivos são os que enriquecem a experiência urbana de todos pontos de 
vista. Representam o entendimento “dramático” de como os outros se resolvem; 
permitem uma apreensão viva de outras regulações sociais e territoriais e representam a 
história, não como exemplares ilustrativos, mas como parte de sua própria expressão: 
matérias primas e tecnologias empregadas; morfologia; valores diversos; condições 
sociais, econômicas, políticas, ideológicas e simbólicas de produção etc. 

Os valores estéticos refletem princípios de unidade, volumetria e outras ordenações: os 
variados padrões estilísticos ou o gosto individual. Deles também derivam o importante 
fenômeno do encantamento dos sentidos, comumente ignorado pelos acadêmicos, mas 
de muita importância para o cidadão comum. Aliás, uma cidade bem concebida desse 
ponto de vista, dá ao cidadão o sentimento de estar sendo cuidado pela administração, 
mas infelizmente são dos menos considerados na construção da esfera pública. 

 
160 As definições sobre o patrimônio ambiental urbano enfocadas em itálico, na seqüência do texto, 
cujo autor não tenha sido citado, tem como referencia YÁZIGI (2005: 1-14). 
161 YÁZIGI, Eduardo. A conceituação de patrimônio ambiental urbano em países emergentes. Lisboa: 
Geo Nova, Revista do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no. 12, 2005, p. 3. 
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Os valores afetivos não se limitam tanto às preferências pessoais, como à resposta 
cívica dada pelo grupo ao lugar: “pertencemos-nos um ao outro”. Por isso, esse valor 
depende do bom equacionamento dos anteriores. Hoje o sentimento de pertença 
incorpora vários lugares de vida: a residência principal e a secundária, o lugar de 
trabalho, a casa dos parentes; o lugar de férias, os lugares de diversão (...). É o universo 
cívico expandido. O peso dos valores afetivos varia de um lugar para outro, mas se liga 
pela imagem geral da cidade. 

 

 Partindo das definições anteriores sobre o patrimônio ambiental urbano, e 

tomando para análise os focos de desenvolvimento do centro histórico de Santos já 

expostos nas páginas anteriores, passo a realizar a análise sobre a política santista 

de revitalização do núcleo histórico da cidade, particularmente para fomentar a 

atividade do turismo cultural naquela área. 

 O projeto Alegra Centro, ou, Programa de Revitalização e Desenvolvimento 

do Centro Histórico de Santos, teve sua gênese na definição dos Corredores de 

Proteção Cultural. A linha mestra que o definia visava à retomada do 

desenvolvimento econômico, prevendo ações nas seguintes áreas: melhoria da 

paisagem urbana; preservação e recuperação do patrimônio histórico, artístico e 

paisagístico; integração entre o cais e a área central, resgate da identidade, 

rearticulação econômica; inclusão social e solução habitacional. Cabe frisar que, 

as duas últimas áreas foram estabelecidas como diretrizes, contudo, em nenhum 

momento, foram incorporados às ações já efetivadas pelo programa. Conforme 

CASTRO SOUZA (2006: 216), o programa Alegra Centro pode assim ser definido: 
 
‘Podemos, portanto, definir como características formais desse plano um 
programa de normatização, definição de padrões e criação de 
incentivos fiscais como instrumentos para se alavancar a revitalização do 
centro. Cabe ao poder público a responsabilidade de investir nas 
intervenções urbanas (praças, ruas, infra-estrutura) que servirão de ponto 
inicial do processo de transformação deste espaço e criando as condições 
necessárias para o aparecimento de investimentos privados, por parte 
dos empresários, através da restauração dos imóveis e do estabelecimento 
de novos usos, facilitados pela criação do programa da isenção 
fiscal.’162 
 

 Quanto à gestão do programa, além dos incentivos previstos em lei, estão 

previstas ações de marketing com vistas a facilitar a adesão de novos investidores 

na área. Uma dessas ações revela-se no escritório do Alegra Centro, que hoje está 

 
162 CASTRO SOUZA, Clarissa Duarte de. Planejamento Urbano e Políticas Públicas em Projetos de 
Requalificação de Áreas Portuárias: Porto de Santos – Desafio deste Novo Século. São Paulo: 
FAU/USP – Dissertação de Mestrado, 2006. 
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localizado na antiga Estação Ferroviária (foco 9). A ele cabe a fiscalização, o 

gerenciamento, a análise prévia de projetos e a promoção das ações conjuntas 

(público/privada), além de prestar assessoria técnica (arquitetos, técnicos) aos 

possíveis investidores que lá comparecem. Assim sendo, o programa está, 

atualmente, embasado em referenciais de um plano estratégico, que gerencia a 

cidade através do city marketing, procurando sempre a melhor forma de ‘vender’ a 

cidade, adequando-se sempre às demandas mercadológicas. 

 Portanto, conclui-se que, o projeto Alegra Centro, deixou de ser um plano de 

revitalização urbana para se transformar num programa de ações estratégicas, 

amarrado em ‘projetos âncoras’, como é o caso da Marina de Santos. A tentativa de 

demarcar ‘focos de desenvolvimento’, como se cada um deles fosse uma unidade 

autônoma capaz de irradiar, ou ampliar o desenvolvimento econômico, social ou 

cultural, contraria a idéia de conjunto, que é o que realmente atrai o turismo. 

 Entendo os chamados ‘focos’ como locais de interesse histórico-cultural que 

devem estar interligados, pelo menos aqueles que denotem certa peculiaridade 

(data de construção, estilo arquitetônico, fase econômica ...), para se denotar a 

noção de conjunto e assim provocar o turismo de natureza histórico-cultural, cuja 

maior função é voltada à esfera didática educacional, além de elevar a memória e a 

identidade do residente.  

A exemplo o caso dos armazéns centrais (do 1 ao 8), o programa (Alegra 

Centro) aponta que os mesmos fazem parte da Área de Proteção Cultural, mas não 

discute e nem se aprofunda ‘como’ e’quais’ ações irão permitir uma rearticulação 

entre o porto e a cidade. Ou ainda a questão voltada ao uso habitacional em área 

periférica às Áreas de Proteção Cultural (Lei Comp 470/2003 – Alegra Centro), e não 

na ‘própria área de abrangência’. Até a presente data, a CDHU (2004), iniciou a 

construção de 60 unidades relativa ao Programa de Atuação de Cortiços (PRO-

LAR), com custo estimado de 3 milhões, valor irrisório perto do já despendido com 

alguns focos já recuperados. Essas são posturas típicas do planejamento 

estratégico, uma vez os instrumentos são flexíveis, abertos para uma mudança de 

rumo a qualquer momento.  

 Dos dez focos escolhidos, três deles possuem certa peculiaridade quanto à 

possibilidade agirem como fortes pontos referenciais para a expansão do turismo na 
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região central, são eles: a Bolsa do Café (foco 16), a Estação do Valongo (foco 3), e 

os Casarões do Valongo (foco 2). 

 O início da restauração da Bolsa do Café foi o ‘marco zero’ no processo de 

revitalização da zona central de Santos, uma vez que desencadeou também a 

reurbanização de alguns logradouros do seu entorno: Ruas do Comércio, São Bento 

e, principalmente, a XV de Novembro. 

 A reurbanização da Rua XV de Novembro (antiga Rua Direita) teve como 

principal meta resgatar a fase áurea do café, com os suntuosos palacetes, e as 

diversas casas de comércio que vivia a partir da economia cafeeira. Ocorreram 

obras como o embutimento de redes de energia, telefonia, ocorreu a troca do 

pavimento asfáltico por paralelepípedos, instalações de luminárias da época do ciclo 

do café, tudo com vistas à paisagem urbana central com as características originais 

e funcionais dos logradouros públicos do período estabelecido pelo plano. 

 O processo de reurbanização da Rua XV de Novembro e adjacências 

promoveu o restauro de alguns edifícios privados, contudo, a grande maioria dos 

edifícios está localizada entre a Bolsa do Café e a Rua do Comércio, atualmente 

transformada em rua de pedestres. A implantação do projeto Música na XV tem 

incentivado a abertura de bares, restaurantes, e comércios afins na área, cujo 

principal propósito é o de atender a funcionários do setor marítimo, financeiro e 

prestadores de serviços instalados na região, que antes tinham de se deslocar para 

outras partes da cidade, para a orla principalmente. Conforme CASTRO SOUZA 

(2006: 231): 
‘[...] a atração de pessoas ao centro tem provocado esvaziamento em outras 
áreas da cidade, ou seja, houve apenas o deslocamento de algumas 
pessoas para essa área. Sobre esse assunto é interessante analisar as 
reuniões do Comitê Alegra Centro, composto por representantes da 
iniciativa privada e do poder público, cujo objetivo é discutir ações para 
aumentar a movimentação da área no período noturno atraindo, 
principalmente, os moradores santistas que perderam o hábito de freqüentar 
a região. Essa postura acaba por não gerar um real desenvolvimento, pois 
implica diretamente no subdesenvolvimento de outra área da cidade.’163 
 

 Tal plano não tem conseguido lograr êxito no tocante a inserção da população 

da região central no processo, formando assim uma área elitizada num dos núcleos 

mais populares em termos de serviço, comércio e moradia, esse último, na grande 

                                                 
163 CASTRO SOUZA, op cit., p. 231. 
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maioria cortiços. Outro fator contrário resume-se no fato que a movimentação se dá 

durante a semana, atingindo o ápice nas noites de sexta-feira, nos finais de semana 

(sábados e domingos) e feriados, ocorre um esvaziamento na área, já que os 

freqüentadores, nesses dias, preferem a orla marítima como opção de lazer. 

 A Estação do Valongo está localizada no Largo Marquês de Monte Alegre, 

ao lado da Igreja Santo Antonio na Rua São Bento, e em frente aos Casarões do 
Valongo (ruínas). A área em questão já foi núcleo dos primeiros trapiches do porto 

de Santos, além de haver sediado a Câmara Municipal no princípio do século XX. 

 A projeto de restauração da Estação Ferroviária do Valongo veio 

complementar um processo ainda maior que teve início no Largo Marquês de Monte 

Alegre, abrangeu a reurbanização de praças da área central, assunto a ser tratado 

mais adiante, e finalizou com a implantação da linha turística do bonde. 

 No prédio, na parte frontal, atualmente, funciona a sede da Secretaria de 

Turismo e do Escritório do projeto Alegra Centro, prevê-se a ampliação e efetivação 

do Museu dos Transportes e a construção de um restaurante. Aos fundos, área 

anteriormente utilizada para o embarque e desembarque de passageiros, ficará o 

Pavilhão de Exposições e Eventos Culturais (antigos armazéns da Ceagesp), além 

de um terminal de passageiros quando da reativação da linha entre a Estação Luz 

de São Paulo e Santos. 

 Ao se caminhar pela Rua São Bento é latente o desequilíbrio social na área. 

Comércios para público de baixa renda, bares na grande maioria, e habitações 

precárias, maior parte cortiços, além da forte cena do abandono dos Casarões do 

Valongo. 

 Assim, o projeto direcionado à Estação não conseguiu estabelecer qualquer 

diálogo com essa parte da cidade, e realçou ainda mais as diferenças 

sociais/urbanas dos moradores da área para com o patrimônio requalificado, que de 

certa maneira continuam sendo negligenciados pelo poder público. Na realidade, a 

estação revitalizada tornou-se uma ‘bolha’ que destoa totalmente da realidade vivida 

no seu entorno. 

 Os Casarões do Valongo, atualmente, encontram-se em ruínas, sendo 

freqüentado apenas por viciados e moradores de rua. Não fosse a sua localização, 
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em frente à Estação Ferroviária, local com certa vigilância e segurança pública, 

talvez sua situação estivesse ainda pior. O conjunto arquitetônico em questão, 

enquanto patrimônio ambiental urbano da área central, acredita-se, que possua valor 

cultural (cognitivo), devido à época de sua construção e ao padrão arquitetônico 

utilizado. 

 As obras de reurbanização do Largo Marquês de Monte Alegre, de restauro 

da Estação Ferroviária do Valongo, e a inoperância quanto à revitalização dos 

Casarões do Valongo, marcaram a atuação do projeto Alegra Centro na divisão leste 

da cidade, e enalteceram, a meu ver, ainda mais, as restrições e limitações do 

programa, assim como ressaltou o seu caráter ideológico  - investimentos públicos 

em áreas centrais privilegiadas e isoladas para atrair investidores privados, que além 

de desfrutarem dos melhoramentos patrocinados com recursos públicos, irão 

usufruir os incentivos, fiscais e outros, oferecidos pela municipalidade.  

 Dos três focos, o único ainda sem qualquer assistência remonta nos 

Casarões do Valongo. Acredita-se que isso se deva a dois fatores – o primeiro, 

resume-se no fato da municipalidade somente ter conseguido a permissão de uso no 

final de 2006; o segundo, revela-se que os valores atribuídos a este patrimônio 

ambiental urbano não têm a mesma representatividade que as atribuídas aos 

demais (Bolsa do Café e Estação do Valongo). Contudo, a proximidade dos demais 

focos fez com que a municipalidade fosse, quase que, obrigada a resguardá-los 

também. Acredita-se que os valores que podem incidir sobre esse foco remonte 

somente nos cognitivos e estéticos, mormente por representar na sua própria 

gênese a expressão e os valores sociais, políticos, econômicos de uma época. 

 Os focos remanescentes – Bolsa do Café e Estação do Valongo, são 

conjuntos arquitetônicos de maior representatividade. Os valores que despertam tais 

focos, que se acredita sejam dos mais complexos, são os seguintes: pragmáticos, 

uma vez que são locais que atualmente servem para finalidades culturais, mas 

participaram ativamente da vida econômica e social da cidade; cognitivos e 

estéticos, pois os padrões construtivos, na cidade, são únicos e seus estados de 

conservação também o são; e afetivos, pois, segundo a maioria dos santistas 

consultados, a ferrovia mudou o conceito de urbanidade em Santos e colocou a 

cidade dentre as mais modernas da época. Além de sua relevância arquitetônica, 
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incide sobre cada um deles, o peso de um dia terem servido ao uso institucional de 

grande importância para a economia de Santos - ambos foram gerados e tiveram 

suas fases de ascensão, apogeu e decadência voltados ao ciclo áureo do café em 

São Paulo.  

 Outros três focos, dentre os remanescentes, apresentam certa peculiaridade 

quanto aos aspectos de uso, são equipamentos públicos de uso institucional (lazer, 

educação e segurança) e, ao mesmo tempo, revelam-se conjuntos arquitetônicos de 

acentuado valor histórico e cultural. Os focos em pauta são: o Centro Português 

(foco 23), a Escola Barnabé (foco 25) e o prédio do Corpo de Bombeiros (foco 

27). 

 O Centro Português revela-se, como já citado anteriormente, num dos dois 

maiores marcos164 (edifícios) da colônia portuguesa radicada em Santos, o outro 

seria a Sociedade Portuguesa de Beneficência (Hospital), também de relevante valor 

histórico e cultural.  

 O Clube em questão, desde sua fundação, sempre exerceu forte influência na 

comunidade lusa de Santos, contudo, essa parcela da população, apesar de 

representativa, nunca foi das mais abastadas da cidade. O grupo é formado, 

basicamente, por imigrantes portugueses e seus descendentes que, na sua grande 

maioria, ocupou, e ainda ocupa, alguns bairros específicos da cidade, dentre eles o 

Morros da Nova Cintra e do São Bento, onde boa parte é oriunda da Ilha da 

Madeira, e o Macuco, que se formou, basicamente, com portugueses dessa mesma 

região que trabalhavam em atividades ligadas ao porto. Há que se citar que nesses 

locais a comunidade é maciça, todavia, há lugares onde podem ser encontradas 

colônias portuguesas menores, o bairro do Gonzaga é um deles. 

 Sempre houve clubes em Santos que oferecessem maior conforto que o 

Centro Português, todavia, até o final da década de 70 (1979), a instituição, ainda 

que não fosse a mais convidativa e aprazível de Santos, era muito freqüentada pela 

comunidade lusa da região. A partir desta data, com a locação do espaço dos salões 

para exibição de filmes pornográficos, a comunidade portuguesa de Santos se 

desvinculou temporariamente, pessoal e financeiramente, da instituição. Agora com 

                                                 
164 Em verdade, a comunidade portuguesa em Santos construiu, ao longo dos anos, 18 locais para 
sua convivência que, atualmente, são freqüentados também por santistas indistintamente.  
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a retomada do prédio, acredita-se, que o sentimento de pertença desta comunidade 

para com o lugar seja novamente aflorado. Para esta comunidade (a portuguesa), o 

Centro Português representa um marco simbólico de alta expressão, e um local a 

ser preservado pois faz parte da história de Santos e de um grupo de imigrantes 

muito representativo na cidade165. 

Atualmente, há representantes de três gerações de imigração. Da primeira, 

que começou no início do século XX, restam poucos representantes. São na maioria 

aposentados da extinta Companhia Docas e também da antiga companhia inglesa 

de transportes, a City, onde trabalhavam como motorneiros e cobradores de bondes. 

Da segunda geração, anterior à Segunda Guerra, fazem parte muitos comerciantes 

e profissionais liberais. São pessoas de nível de instrução mais elevado, que se 

dedicaram a vários setores do comércio (sobretudo do café) e de prestação de 

serviços. Em grande parte, se estabilizaram, formando um grupo que ocupa status 

mais elevado na sociedade. Depois disso houve um intervalo na imigração 

portuguesa para o Brasil, até a revolução de 25 de abril de 1974 e a descolonização 

de Angola e Moçambique em 1976. Santos recebeu, como outras cidades 

brasileiras, um bom número de retornados (pessoas provenientes das colônias) e 

portugueses que não se adaptaram ao novo regime. 

 Os outros dois focos – a Escola Barnabé e o Corpo de Bombeiros, 

apresentam certa peculiaridade também – ambos são instituições públicas 

estaduais, voltadas ao atendimento direto da comunidade (na educação e na 

segurança), e são marcos simbólicos de suma importância para a cidade. 

 O Corpo de Bombeiros é reconhecido como edifício símbolo de Santos por 

todos aqueles com os quais tive contato na cidade. Devido à grandiosidade e a 

beleza arquitetônica do prédio que ocupa boa parte do quarteirão, somada à sua 

localização, que é rota quase que obrigatória dos coletivos que cruzam a cidade, o 

edifício dos Bombeiros representa, para a comunidade santista, um dos seus marcos 

simbólicos de maior relevância. A comunidade reconhece não somente o prédio, 

mas também o serviço prestado por essa classe de militares estaduais, que para 

                                                 
165 Não é possível precisar o número de famílias portuguesas, ou de origem portuguesa, residentes 
em Santos. Na área de jurisdição do consulado, que inclui também outros municípios do Litoral Sul, 
são registradas 58 mil pessoas que mantêm a nacionalidade portuguesa. Os naturalizados, os filhos 
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muitos são classificados como ‘heróis’. No caso da corporação santista, que nasceu 

de um pequeno grupo de voluntários do município, sua trajetória revela-se coroada 

de eventos (incêndios, desastres, ...) em que sua atuação foi impecável, superando 

inclusive as expectativas das autoridades e da comunidade em geral. 

 O prédio destinado a Escola Barnabé, é outro foco que, como o Corpo de 

Bombeiros, não é tombado pelo órgão santista de proteção – Condepasa. Contudo o 

Barnabé é reconhecidamente um marco simbólico da cidade, particularmente da 

região em que se encontra, e tem o poder de despertar a memória coletiva e um 

forte sentimento de pertença de todos os atores sociais santistas que nele 

estudaram ou de alguma maneira nele passaram, ou dele dependeram. 

 As escolas públicas são, em essência, instituições públicas de atendimento 

direto à comunidade e, comumente, não dispõe de muitos recursos para prestar tal 

serviço. O Barnabé demonstrou, ao longo dos anos e em algumas situações, uma 

delas já citada nas páginas anteriores, que possui vital importância para os 

moradores da região em que se encontra, particularmente os de menor renda 

domiciliados nos morros (barracos) e nas áreas degradadas dos bairros centrais 

(cortiços). Os menos providos de recursos são, notadamente, aqueles menos 

assistidos pelo poder público, que se faz representar pelas suas diversas 

instituições. A escola pública, acredito, talvez seja um dos ‘poucos lugares’ em que 

as diferenças sociais podem ser dirimidas ou mitigadas. A Escola Barnabé cumpre, 

exemplarmente, este papel, daí revelar-se num importante marco simbólico de 

Santos, particularmente para a comunidade residente hoje no seu entorno, e para 

muitos santistas ilustres166 que lá estudaram na época em que esta unidade escolar 

era considerada ‘elitizada’ (até a década de 70). 

 Há outros dois focos, os Teatros Coliseu  e  Guarany, que possuem certa 

peculiaridade quanto aos seus usos – institucional voltado à cultura, a arte e ao 

lazer. Quanto à sua história, somente não combinam com a atenção devotada pelo 

poder público quanto à sua preservação, e/ou revitalização. O Guarany, inaugurado 

em 1882,  teve seu período áureo até o ano de 1924, tendo sido palco de inúmeros 

                                                                                                                                                         
de portugueses e as famílias diretamente descendentes dos imigrantes formam um número que não 
dá para ser calculado. 
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espetáculos para a elite santista. A partir deste ano, com a construção do Teatro 

Coliseu, o Guarany passa apenas a apresentar espetáculos populares, os 

destacados eram destinados ao concorrente (Coliseu). 

 A decadência do Guarany, como já citado, vai se acentuando até a década de 

60, quando os proprietários abrem seu espaço para lojas comerciais e transformam 

o recinto antes dedicado ao teatro, para exibir filmes. O declínio final dos dois 

lugares foi na década de 1970, quando passaram a exibir filmes pornográficos, e a 

promover espetáculos eróticos (cinema e shows de streap-tease). 

 O Teatro Guarany foi declarado em 2001, pela administração municipal, como 

sendo de utilidade pública, por guardar no seu espaço físico parte da memória da 

cidade. Foi desapropriado em 2003, e até a presente data (2007), não recebeu 

maior atenção do poder público quanto a obras, a ele somente foram destinados 

projetos. Ao contrário do Guarany, o Coliseu recebeu especial atenção da prefeitura, 

que não mediu esforços para buscar recursos junto ao governo estadual para 

empregar na revitalização daquele espaço.  

Muito maior que o Guarany, mais requintado e suntuoso, na arquitetura e no 

acabamento, o Teatro Coliseu demonstrou, para a prefeitura, ser um ícone do 
sucesso do Projeto Alegra Centro. Quanto ao Guarany, em estado de ruínas, os 

gastos seriam bem mais elevados, uma vez que no estado em que se encontra, 

apenas algum detalhe da fachada e do interior deverão ser conservados, as demais 

deverão ser reconstruídos. 

Enquanto patrimônio ambiental urbano, ambos são equipamentos públicos 

confeccionados num padrão arquitetônico ímpar, em épocas marcantes onde a 

sociedade santista, ou a elite do lugar, sentia a necessidade de demonstrar seu nível 

social e seu poder econômico através da construção de edifícios monumentais 

destinados ao lazer ligado a arte e a cultura. Os valores incidentes nestes bens, ou 

seja, aqueles capazes de operar na definição dos seus significados culturais são: 

cognitivos, estéticos, e afetivos para uma pequena parcela da sociedade santista, 

basicamente àquela que conheceu, e até freqüentou, tais lugares no seu tempo 

áureo. Os valores estéticos e cognitivos são incontestáveis, ambos os prédios foram 

                                                                                                                                                         
166 Entre as personalidades que estudaram no Colégio Barnabé destacam-se o escritor Rui Ribeiro 
Couto, o ex-prefeito de Santos Antonio Iguatemi Martins, o pintor Armando Sendim e o reitor da 
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edificados num padrão arquitetônico e de acabamento elevados, o Guarany, apesar 

de menor que o Coliseu, e seu estado estar em ruínas, demonstra particular 

interesse da prefeitura em sua restauração (reconstrução) para servir, 

concomitantemente, de sala de espetáculos, e escola de Artes Cênicas (detalhes na 

p. 228). O Coliseu, com toda sua pompa e grandeza, significa o sucesso do Projeto 

Alegra Centro, e da Administração Municipal no trato com o seu mobiliário urbano 

mais antigo e de valor histórico e cultural, todavia, a escolha dos bens a serem 

restaurados, e a prioridade de cada um, é amplamente discutível. 

O próximo foco, o Paço Municipal, é um edifício de uso institucional desde 

sua fundação, foi idealizado num padrão monumental para abrigar o  poder 

executivo local. Não somente o prédio, mas também o seu entorno (quarteirão) foi 

resguardado através de legislação (exceção na lei de zoneamento). A lei em 

questão proíbe a construção de torres à volta do Paço Municipal, isso com vistas a 

não comprometer o caráter de monumentalidade do edifício. 

Face aos demais focos, o edifício da prefeitura de Santos é relativamente 

recente (inicio da construção – 1937, e fundação – 1939), contudo, o seu padrão 

arquitetônico externo (estilo eclético), a suntuosidade do mobiliário e a distribuição 

dos compartimentos internos (ver fotos 36 e 37, p. 254), fazem deste um edifício e 

um foco de extrema relevância para o patrimônio ambiental urbano de Santos.  

A ele, acredita-se que incidam os valores – cognitivos, uma vez que sua 

imagem representa o poder executivo local constituído num edifício monumental que 

espelha, concomitantemente, padrões construtivos, tecnologias, assim como as 

condições sociais, políticas e econômicas da época de sua construção; estéticos  – 

já que possui a capacidade de despertar o encantamento, e até o orgulho no 

cidadão mais humilde; e afetiva, haja vista o edifício ter a capacidade de despertar o 

sentimento de pertença nos cidadãos para com ele ‘pertencemos-nos um ao outro’. 

O Palácio José Bonifácio (Paço Municipal), atualmente, está cumprindo além de sua 

função institucional administrativa, também a cultural – aos finais de semana o 

edifício fica disponível à visitação pública, medida tomada pela municipalidade no 

sentido de divulgar o Programa Alegra Centro, mostrando aos cidadãos santistas e 

                                                                                                                                                         
Unisanta, Milton Teixeira. 
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aos visitantes em geral, a beleza e a conservação dos edifícios antigos localizados 

na área de abrangência do projeto. 

O último foco, a Catedral de Santos, assim como o Palácio José Bonifácio é 

um edifício monumental, ímpar, não existindo em toda a cidade (e região), um prédio 

com as sua particularidades. Como o Paço Municipal, está resguardada a sua 

monumentalidade por ocupar toda a quadra em que se encontra.  

Enquanto patrimônio ambiental urbano de Santos, a Catedral, assim como as 

demais igrejas espalhadas pela cidade, representam relevante papel no cenário 

cultural urbano. Os valores inerentes a ela são, basicamente, os mesmos atribuídos 

ao Palácio José Bonifácio – cognitivos, estéticos e afetivos. Somente por possibilitar 

o conhecimento técnico – arquitetônico e construtivo da época, e por espelhar o 

poderio econômico e social, afinal um dos grandes beneméritos na construção da 

Matriz foi Cândido Gaffrée, então presidente da Cia Docas de Santos, à ela pode ser 

atribuída a valoração cognitiva.  

Quanto à valoração estética, essa é indiscutível, é difícil passar diante do 

prédio da Matriz e não prestar atenção aos muitos e variados detalhes que a sua 

imagem proporciona. Por ser um templo religioso, suas portas, em tese, estão 

sempre abertas aos fiéis, daí seu laço afetivo para com o lugar ser muito forte. Assim 

como a residência ocasiona um laço afetivo do sujeito para com o lugar, e nele está 

representada a sua identidade, o templo religioso de sua preferência também o toca 

da mesma forma, o sentimento de pertença é muito forte em relação a tais 

instituições. 

Finalizada a análise dos focos, urge tecer alguns comentários relacionados ao 

patrimônio ambiental urbano de Santos como um todo, e não somente sobre alguns 

pontos previamente estabelecidos pela municipalidade (focos de desenvolvimento), 

ou até por esta pesquisa mesmo. 

Como afirma BALLART (1997: 17), a noção de patrimônio surge ‘quando um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos identifica como seus um objeto ou um conjunto 

de objetos’167.  

                                                 
167 BALLART, Josep.  El Patrimonio Histórico y Arqueológico: Valor y Uso. Barcelona: Ariel Patrimonio 
Histórico. 1997, p. 17. 
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Tal noção de patrimônio, com a idéia de posse que lhe é implícita, indica-nos 

prontamente que estamos na presença de algo de valor. Valor que os seres 

humanos, tanto individual como socialmente, atribuem ao legado material do 

passado, valor no sentido do apreço individual ou social atribuído aos bens 

patrimoniais numa dada circunstância histórica e conforme o quadro de referências 

de então. ‘Trata-se de um conceito relativo, que varia com as pessoas e com os 

grupos que atribuem esse valor, permeável às flutuações da moda e aos critérios de 

gosto dominantes, matizado pelo figurino intelectual, cultural e psicológico de uma 

época.’168 (SILVA: 2004, p. 1) 

São esses valores, justamente, que vem interessar ao turismo histórico e 

cultural, contudo, há que se advertir, ao se preparar determinado lugar para o uso 

desta modalidade turística, segundo YÁZIGI (2005: 5), algumas relações básicas 

devem ser consideradas: 
a) Relações arquitetônicas e urbanísticas, implicando, classicamente, nos 
princípios de escala, volumetria, unidade, harmonia etc. Trata-se do próprio 
objeto da urbanística, e sues possíveis modelos; 
 
b) Relações do grupo social com o conjunto ocupado, remetem às atitudes 
do grupo com seu meio construído, comportando várias atitudes: 
manutenção ou abandono; preservação ou vandalismo;  poluição visual ou 
busca do clean etc; 
 
c) Relações de trabalho com a base territorial: reconhecem os ajustes 
grupais do ponto de vista comercial, de serviços, de complementaridade, 
de clientela  etc; 
  
d) Relações Sociais: reconhecem possíveis laços de amizade, parentesco, 
associativo, de  anonimato e outros dependentes do lugar considerado; 
 
e) Relações de lazer: são as relações que se estabelecem com 
equipamentos, serviços, compatibilidade de vizinhança e outros, 
dependentes do espaço (praças, jardins, estabelecimentos afins etc.). 
 
f) Relações do conjunto com o resto da cidade,  representam a natureza e 
o grau de intercâmbio de área em questão com a totalidade urbana em que 
se integra; 
 
g) Relações de ajuste das próprias relações: revelam os conflitos de uso 
(interesse social & capital; habitação & lazer; habitação &  trabalho; 
trabalho & lazer;  etc); e 
 
h) Relações com as instituições: definem o grau de aceitação das 
regulações da cidade (compromissos com o trânsito, limpeza, moral etc.). 

 
 

168 SILVA, Elsa Peralta da. PATRIMÔNIO E IDENTIDADE: Os desafios do turismo cultural. Lisboa: 
Universidade Técnica de Lisboa Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Humanas.  (artigo), 2004. 
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 Ao se planejar o Núcleo Histórico de Santos, acredita-se que poucas destas 

relações foram observadas, e as que foram, fizeram prevalecer os desígnios 

estabelecidos pelo planejamento estratégico sistematizado pela municipalidade para 

a área. A exemplo de tal, cita-se o Projeto de reurbanização das praças centrais. 

 Com o intuito de rearticular a região central como um conjunto homogêneo, 

adotou-se como estratégia reurbanizar as praças localizadas na região central da 

cidade. Partindo da mesma premissa utilizada na reurbanização de logradouros, 

adotou-se utilizar elementos que remetessem à paisagem urbana do período 

cafeeiro. Em todos os espaços públicos (praças) remodelados – Praças Mauá, Rui 

Barbosa, dos Andradas, Barão do Rio Branco, da República, Antônio Telles e 

Patriarca José Bonifácio, assim como o Largo Marquês de Monte Alegre, é possível 

ver luminárias e mobiliários urbanos do período do café. 

 Percebe-se que esse projeto (reurbanização de praças), busca transformar a 

paisagem urbana tornando-a mais agradável e bonita, remetendo-nos à mesma 

estratégia utilizada pela Comissão Sanitarista, há um século atrás. Nota-se que o 

projeto prevê ainda a adoção de medidas drásticas para conseguir seus intentos. 

Uma dessas medidas pode ser vista na Praça dos Andradas (em frente à 

Rodoviária, à Casa de Câmara e Cadeia e às ruínas do Teatro Guarany) que, antes 

freqüentada e ocupada por visitantes indesejáveis (mendigos, meninos de rua, 

marginais, ...), particularmente ao cair da noite, teve os seus limites totalmente 

cercado por grades com portões de ferro, que impedem a permanência de tais 

indivíduos no local, particularmente no período noturno, quando a praça é fechada. 

Conforme ARANTES (2000: 36): 
 
‘[...] o fato de que áreas gentrificadas são áreas altamente vigiadas [...] da 
moradia simples à permanência num parque requalificado. Este último é o 
pólo mais simples do mecanismo de subordinação de um espaço público ao 
controle privado [...] redesenha-se o local; programava-se eventos culturais; 
abre-se um café ou coisa que o valha igualmente chic, complementando-se 
o serviço com uma pequena horda de seguranças. E por aí vai, a cada 
unidade mais complexa de intervenção, até alcançar quem sabe toda a 
cidade, que importa seu enclave propriamente global.’ 
 

 Finalizando, pensar o patrimônio ambiental urbano do centro antigo da cidade 

de Santos, ou de qualquer parte dela é, principalmente, refletir o presente e pensar 

na imagem do passado que está sendo criado. É descobrir e se apropriar do 

passado para operar no presente. É refletir sobre a relação dos indivíduos entre si e 
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com o espaço que produzem, percebendo essas relações e significações. É, enfim, 

pensar a cidade e as práticas de cidadania. Portanto, uma tarefa bastante árdua, 

bem mais intrincada do que nos restringirmos apenas à elaboração de listas de bens 

a serem tombados, ou de ‘focos’ que possam ser utilizados como elementos 

‘dinamizadores’ da economia localizada no seu entorno. Acredita-se, que ao final 

desta exposição, a primeira hipótese pautada inicialmente (Pressupostos, p. 57) – 

No projeto Alegra Centro existem poucos elementos que denotem 
compromisso com a identidade e a memória social do lugar (Núcleo Histórico), 
e para com a história da cidade como um todo, esteja comprovada.  
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As transformações urbanas que estão ocorrendo no Núcleo Histórico de 

Santos não se restringem àquelas que acontecem no espaço físico. A valorização 

dos espaços urbanos comporta aspectos subjetivos e o início do processo de 

planejamento pode não se refletir, de forma extremamente significativa, no ambiente 

construído, pelo menos em um primeiro momento. 

O processo de reabilitação da Área Central de Santos começou pela 

mudança na legislação (1989), que veio evitar que o espaço mais antigo da cidade 

continuasse a sofrer mudanças bruscas na sua forma. Após pouco mais de uma 

década de câmbio na postura do poder público frente ao espaço central da cidade 

de Santos, os sinais de que a região tornou-se um foco crescente de fluxos ligados 

ao lazer, cultura e turismo (inclusive à noite e nos fins de semana) não são tão 

fortes, porém não podem ser ignorados. 

No tocante ao restauro do estoque arquitetônico de valor histórico do centro 

da cidade, a reurbanização de ruas como a XV de Novembro e entorno, a instalação 

de equipamentos com finalidades culturais, como o Museu do Café e dos 

Transportes (Estação do Valongo), resgatou parte da paisagem urbana do Ciclo do 

Café, principalmente com a utilização de equipamentos e mobiliários de época. Essa 

região transformou-se num forte atrativo ao turismo cultural, contudo, ainda existem 

alguns percalços, como o número de moradores de ruas e viciados que ocupam os 

imóveis ainda não recuperados, os Casarões do Valongo, por exemplo. 

Outro dado interessante é que o projeto Alegra Centro gerou, desde 2003, 

cerca de 172 empregos, contudo se este dado for comparado à pesquisa realizada 

pelo NESE, em que o número de desempregados em março de 2005 girava em 

torno de 34.087, pode-se o observar que o número de empregos gerados é nada 

significativo. Conclui-se que, no Alegra Centro, o discurso de geração de empregos, 

até o momento, tem sido meramente elocução ideológica. 

De acordo com os dados fornecidos pelo Escritório Técnico do Alegra Centro 

(Anexo II), os investimentos privados feitos em treze imóveis na região central 

totalizaram quantia superior a 14 milhões de reais, conforme tabelas 1 e 2, a seguir.  
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Tabela 1 – Investimentos particulares no Projeto Alegra Centro, desde 2003. 

Nº Empresas Endereço 

01 Indústrias Coimbra Rua do Comérdio, 18/24 
02 Restaurante Laysa D’Oro Rua do Comércio, 16 
03 Restaurante Quinta da XV Rua XV de Novembro, 18 
04 Odontobase Rua XV de Novembro, 194 
05 Polícia Federal Rua Riachuelo, 27 
06 Alegra Café Praça Mauá, 05/06 
07 P. & O. Nedloyd Praça Rui Barbosa, 26/27 
08 Restaurante Tóquio Rua Frei Gaspar, 128 
09 Agência de Turismo Cultural Grão Brasil Rua do Comércio, 10 
10 Banco Rural Praça José Bonifácio, 26 
11 Bolsa de Valores – WTC Rua XV de Novembro, 111/113 
12 Restaurante Vegetariano Orgânico Rua D. Pedro II, 18 
13 OAB Praça José Bonifácio, 49/50 

Total dos  Investimentos R$ 14.205.000,00  
 
 

Novos Empregos Gerados 172 

Fonte: Escritório Técnico Alegra Centro, Dez./2005. 

Tabela 2 – Novas empresas instaladas no Centro Histórico de Santos (s/ dados disponíveis). 

Nº Empresas Endereço 

01 Restaurante Galeria Rua do Comérdio, 12 
02 CPFL Praça dos Andradas, 25/35 
03 Muzik Lounge Rua XV de Novembro, 70 
04 Santander - Banespa Rua Brás Cubas 
05 Restaurante Atami Rua XV de Novembro, 100 
06 Esfiharia Huellas Rua Cidade de Toledo, 21 
07 DHL Rua XV de Novembro, 119/121 

Fonte: Escritório Técnico Alegra Centro, Dez./2005. 

Quanto às intervenções implementadas pelo poder público, essas têm sido 

marcadas por ações pontuais (focos) de embelezamento, alheias a uma política 

social séria. A capacidade de disseminação do projeto, até o momento, é limitada, 

tornando ‘alguns’ pontos da cidade, de certa forma, privilegiados, patrocinados pelo 

investimento público, e incapazes de estabelecer uma harmonia entre eles (os focos) 

e a zona central como um todo. Assim  sendo, em decorrência da disposição de 

empreendimentos privados nesses pontos privilegiados, já preparados pelo poder 

púbico, cria-se um espaço ‘elitizado’, voltado para atrair usuários selecionados. A 

saber, esses são alguns dos atributos básicos para que o processo de gentrificação 

se consolide. 

Um outro fator de suma importância, remonta no fato que há todo um desvio 

de investimentos públicos para os focos localizados na região central, que já conta 

com toda a infra-estrutura. Tal medida, acredita-se, visa atrair o interesse de grupos 
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empresariais que fatalmente controlarão, economicamente, o centro da cidade. Esse 

controle tende a realçar ainda mais as diferenças sociais, e as duas realidades 

urbanas – a daqueles que podem, e a daqueles que não podem desfrutar desse 

espaço. Conforme ARANTES (2000: 31) ‘[...] o que importa nisto tudo é determinar 

quem sai e quem entra, só que agora se trata de uma apropriação do espaço 

legitimada pelo upgrading cultural.’ 

O problema central de Santos, acredita-se, está no modelo de requalificação 

adotado, pois, somente são divulgados os pontos positivos do programa. Líderes 

políticos, e agências ligadas ao poder público, conseguem, assim tirar vantagem da 

repercussão positiva provocada pelo city marketing, inviabilizando qualquer tipo de 

oposição aos programas implantados. Tal postura tem conseguido, desde 2003, 

concretizar todas as metas estabelecidas pela política de planejamento estratégico 

adotada pela municipalidade, através do programa Alegra Centro. De acordo com 

VAINER (2000: 87) ‘[...] o “market city planning” exige que os protagonistas das 

ações e decisões sejam os mesmos que protagonizam as peripécias do mercado. A 

parceria pública/privada assegurará que os sinais e interesses do mercado estarão 

adequadamente presentes, representados, no processo de planejamento e 

decisão.’169 

Após três anos de intensivas ações, o Alegra Centro, com a implementação 

dos projetos estratégicos, faz revelar que a política que a municipalidade pretende 

adotar, daqui por diante, não é somente com vistas à revitalização do Núcleo 

Histórico da cidade. É a revitalização, mas para servir um propósito muito maior que 

está centrado nos futuros investimentos da interface ‘porto-cidade’, mais 

precisamente no projeto-âncora: Complexo Náutico-Empresarial – Marina Porto de 

Santos (ver Figura 5, p. 206). 

O projeto inicial que previa apenas o aproveitamento dos 4 armazéns mais 

antigos, parte já restaurados, para o uso do turismo náutico foi superado. Os 

projetos em andamento são mais audaciosos e custosos, prevêem a implantação de 

um luxuoso complexo voltado para a atração turística na área portuária (do armazém 

1 ao 8), com a instalação de restaurantes, bares cafés, espaços de entretenimento 

                                                 
169 VAINER, C. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do planejamento 
estratégico. In: ARANTES, Otília, VAINER, Carlos, MARICATO, Ermínia (Orgs.). A cidade do 
pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 87. 
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em geral, em suma, uma proposta muito parecida com a já implantada em Puerto 

Madero.  

Em fevereiro de 2007, foi realizada a abertura da implantação do projeto 

‘Marina de Santos’ que, segundo informações da prefeitura, tem como objetivo 

principal à revitalização do Cais do Valongo. Esteve presente a solenidade o 

navegador (e economista) Amyr Klink, o qual fez algumas colocações a respeito do 

empreendimento. Conforme jornal A TRIBUNA (2007: 1-2): 
 

‘Segundo ele, os players estão na expectativa da abertura da concorrência 
do empreendimento para apresentarem suas propostas. Segundo revelou o 
navegador, ele foi procurado recentemente por investidores internacionais 
que conhecem o perfil da região e já obtiveram informações preliminares 
sobre as intenções da Prefeitura para a área. Posso dizer que essas 
pessoas estão muito animadas com a possibilidade de investir nesse tipo 
de negócio em Santos, afirmou. [...] Se ninguém quiser investir, pode ter 
certeza que os players vêm para isso. Lá fora (no exterior) tem 5 mil 
investidores desse tipo de projeto, destacou Klink, ao descrever que seus 
contatos já desenvolveram obras semelhantes à proposta do Cais do 
Valongo. [...] Se o projeto da marina tiver uma capacidade superior a 600 
barcos, com certeza será o maior do Brasil. E com o entorno da forma 
como está projetado, será o melhor do Brasil, disse o velejador. E ele foi 
além: ‘‘Vai superar Puerto Madero, na Argentina. Primeiro porque lá é um 
porto desativado e aqui é um porto ativo, um incremento a mais. ‘170 
 

Portanto, a idéia inicial do projeto Alegra Centro de incentivar e viabilizar a 

atividade do turismo cultural na região central, acredita-se, tenha sido protelada. Boa 

parte dos focos de desenvolvimento mostram-se, individualmente, ineficazes e 

incapazes de fomentarem tal atividade. O poder público local tem realizado grandes 

investimentos na recuperação de edifícios históricos, as vias que concentram o 

maior número de imóveis históricos e que foram o investimento inicial da prefeitura 

(ruas XV de Novembro e do Comércio) estão com praticamente todos os imóveis 

ocupados e os que ainda não estão são por conta da especulação imobiliária, que 

em muito elevou o valor das construções nessas vias. Talvez, isso pode estar 

causando certo desconforto aos dirigentes municipais que, via de regra, são 

obrigados a prestar contas de seus gastos. Investir numa região que já conta com, 

tecnicamente, toda uma infra-estrutura, pode não ser uma política muito louvável.  

                                                 
170 Um dos motivos de Klink ter sido procurado é a proximidade dele com o prefeito de Santos, João 
Paulo Papa. O navegador acompanhou o processo conceitual de elaboração do Marina Porto de 
Santos. O Marina Porto de Santos deverá ocupar a área dos armazéns 1 ao 8 do Porto de Santos, 
cuja transferência ao Poder Municipal está em negociação com o Governo Federal, proprietário dos 
imóveis e que os administra através da Codesp. O projeto prevê a construção de espaços para feiras 
e eventos, estaleiros, instalações para o Centro Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), 
uma escola de navegação, um terminal de passageiros e uma marina pública.  
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Um dos grandes problemas, a meu ver, é a falta de um programa consistente 

para a fixação dos atuais habitantes da região. O bairro do Centro possui poucos 

habitantes, mas a área do mercado possui tanto habitações unifamiliares quanto 

cortiços. É uma região muitíssimo complicada, não pelo tamanho, mas pela 

diversidade de problemas. 

A área central tem também o mercado, que atualmente tenta se reerguer, 

buscando o Mercadão de São Paulo como modelo ideal. Juntamente com esse uso, 

há grande fluxo de caminhões, carga e descarga pela madrugada, lixo acumulado 

nos arredores incomodando os moradores. Por sua vez, os cortiços com suas 

fachadas deterioradas, grande quantidade de carrinheiros e depósitos de lixo 

reciclável, usuários de drogas do pior tipo (crack), afastam o público desejado pelos 

permissionários do mercado. Sem falar de outros problemas como roubo de tudo 

que seja de metal, desde portões, grades, calhas até cabeamento da rede pública 

de energia, possivelmente por esses usuários de droga, que precisam sustentar o 

vício. E segue a enumeração de problemas na área: violência doméstica, mortes por 

tuberculose, prostituição, enfim, esse cotidiano dos excluídos que representa a 

realidade da área em questão. 

O projeto para a área trata da urbanização do entorno, está caminhando 

segundo as aspirações dos comerciantes. Não que não seja bom também para os 

moradores, mas não há nada de concreto para assegurar que esses não sejam 

expulsos pela valorização dos imóveis. Para piorar os riscos de gentrificação, o 

edifício da Hospedaria dos Imigrantes irá abrigar um campus da Unifesp, e aí sim, 

acredito, quando chegarem os estudantes de fora, essas pessoas acabarão indo 

embora, pois os proprietários irão preferir alugar suas casas para estudantes a 

alugá-las para pessoas que poderão causar problemas. 

O atual secretário municipal de planejamento de Santos, Bechara Abdalla 

Pestana Neves, iniciou um processo de discussão da situação dos cortiços dentro do 

programa Alegra Centro. A princípio, pretende-se incluir nos incentivos do programa 

os cortiços que obedecerem a padrões mínimos de salubridade e habitabilidade, 

mas essa é uma discussão nova, portanto, não há ainda maiores detalhes. Espera-

se que não trate somente de incentivos fiscais, é preciso ser ágil na execução, para 

que sua implantação não seja atropelada pelo mercado imobiliário. 
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 Nas páginas iniciais desta pesquisa, foram elencados alguns 

pressupostos que permeariam esta tese. Dentre eles, enfocar este estudo tendo 

como problema central para análise, se o turismo na modalidade histórico cultural 

proposto pela municipalidade santista, através do projeto Alegra Centro, seria 

considerado um sólido instrumento de gestão de política urbana capaz de promover 

a recuperação do Núcleo Histórico da cidade. 

 Percorridos os capítulos que estruturaram esta pesquisa, a partir do segundo, 

a temática do turismo esteve sempre paralela a cada tema enfocado, alguns dando 

maior ênfase a essa atividade social e econômica, que desde a segunda metade do 

século XX, faz parte da economia formal e informal da cidade. 

 No segundo capítulo, delineou-se As Múltiplas Interpretações do 
Patrimônio, conotando, primeiramente, seu valor enquanto patrimônio ambiental 

urbano, explanando sobre o seu significado nos diversos enfoques. Todavia, tentou-

se dar uma maior ênfase à dimensão cultural da geografia, que remete, 

invariavelmente, a uma reflexão sobre o espaço dos homens. Seqüencialmente, e 

até o seu final, o capítulo 2, buscou mostrar a evolução do conceito de patrimônio. 

Da conotação mais antiga - o poder público, apoiado por arquitetos e urbanistas, 

com o pretexto de tornar a cidade ‘mais higiênica e estética’, destruiu um sem 

número de antiguidades (Urbanismo Demolidor). 

 Ainda neste segundo capítulo, abordou-se a evolução da proteção ao 

patrimônio edificado de relevante valor histórico e cultural no Brasil - em âmbito 

federal (Iphan), estadual (Codephaat) e, finalmente, municipal, o Condepasa. Nesse 

último tentando situar as Trilhas da Proteção do Patrimônio Cultural em Santos. 
Acredita-se que esta partição da tese veio propiciar uma visão abrangente sobre o 

tema ‘patrimônio’, fornecendo subsídio para os capítulos subseqüentes. 

A região central mais antiga de Santos, ou seja, aquela que é área de 

abrangência do programa Alegra Centro, foi o foco principal do terceiro capítulo – 

Buscando a Gênese da Urbe e do Core Santista. 

O capítulo em tela resgatou a gênese da cidade de Santos, iniciando a 

exposição com a antiga Vila de Santos e, finalizando com a cidade como hoje se 

apresenta. Enfocou a região central portuária mais antiga, zona de abrangência do 
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projeto Alegra Centro, apontando os diversos e radicais processos pelos quais 

passou, um deles ressaltando maior interesse: o Projeto de Urbanização Sanitária 

de Saturnino de Brito. A chegada da ferrovia foi outro grande marco para Santos, a 

modernização no meio de transporte que ligava a cidade ao planalto, possibilitou 

que a produção cafeeira, principal produto de exportação dessa região, fosse 

despachada para o porto de maneira mais ágil e menos onerosa. Isso, sem dúvida, 

possibilitou um crescimento muito rápido na economia santista que veio refletir, 

seqüencialmente, na modernização da infra-estrutura urbana e na elevação do 

padrão das construções da cidade, particularmente na sua zona central. 

Com o crescimento dos negócios, o comércio cafeeiro precisou de mais 

espaço. O transporte e estocagem das sacas de café fazem surgir inúmeras 

cocheiras e vastos armazéns, que passam a ocupar principalmente os antigos 

casarões do bairro do Valongo. A população que antes vivia nessa área da cidade 

muda-se para uma nova área, mais sofisticada: a Vila Nova. Para o Paquetá se 

mudam o Mercado Municipal e o Hospital da Beneficência Portuguesa. Além disso, a 

primeira linha regular de bonde em direção à Barra facilita a ocupação de áreas à 

beira-mar, onde os cidadãos mais abastados começam a manter suas chácaras e 

casas de verão. 

A riqueza advinda com o ciclo do café mergulhou a cidade numa época de 

ouro que se acentua ainda mais nas primeiras décadas do século XX e que é 

ostentada claramente na imponência dos novos edifícios públicos e privados e na 

construção de grandes monumentos e praças na região central da cidade. É a época 

em que surgem o novo prédio da Alfândega (1880), o Theatro Guarany (1881), o 

Hotel Internacional (1895) que projeta Santos no exterior, o Miramar (1896), o Real 

Centro Português (1900), os Monumentos a Brás Cubas e a Cândido Gafrée e 

Guinle (1908), o Palace Hotel (1910), o Corpo de Bombeiros (1909), o Parque 

Balneário Hotel (1914), o Monumento a Bartolomeu de Gusmão (1922), o 

Monumento à Independência (1922), a atual sede dos Correios e Telegraphos 

(1924) e, fechando com chave de ouro as três décadas áureas de Santos, o 

lançamento do grandioso Theatro Colyseu (1924). 

O processo de renovação, ocorrido nos primeiros anos do século XX, foi 

intenso, proporcionando a perda de boa parte do estoque arquitetônico mais antigo, 
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dentre eles o Hotel Internacional, o Cine Roxi, e tantos outros. No final da década de 

30 surge um dos últimos, e mais importantes, edifícios localizados no centro antigo – 

o Palácio José Bonifácio (Paço Municipal). Construído em estilo eclético, foi 

inspirado no Palácio de Versailles de Paris, e a Praça Mauá é remodelada como a 

miniatura da esplanada de Versailles, em harmonia com o Paço Municipal. 

A partir da construção da Via Anchieta em 1943 e do desenvolvimento da 

indústria automobilística na década de 60, Santos sofre profunda transformação 

arquitetônica e urbana, quando é invadida pela especulação imobiliária. A cidade 
descobre o turismo de massa e, ao longo da orla das praias, antigos palacetes dos 

"barões do café" são demolidos para dar lugar a edifícios altos, quase todos de 

apartamentos para temporada. Jóias arquitetônicas se perdem nesse processo, 

como o Parque Balneário Hotel e seus lindos jardins, para dar lugar a um grande 

empreendimento imobiliário, e o Palace Hotel, no José Menino, para dar lugar ao 

dúbio Universo Palace. 

Em meados da década de 70, a poluição das praias decorrente da intensa e 

desmedida utilização pelo turismo de massa, somado a vários outros fatores, 

mergulharam a cidade em uma fase de decadência geral que se reflete também 

sobre o patrimônio arquitetônico da cidade que foi entregue ao abandono e ao 

descaso da administração pública. Neste período, o Theatro Guarany foi destruído 

por um incêndio e o Colyseu, tombado em 1982, esteve entregue ao abandono; os 

antigos casarões neoclássicos do Valongo, tombados em 1983, passaram a abrigar 

armazéns, escritórios, botequim e borracharia, até o incêndio em 1985. Todo o 

Centro foi mergulhado na apatia gerada pela transferência gradativa do comércio 

para o bairro do Gonzaga (próximo à orla). Construções, praças e monumentos, tudo 

foi se deteriorando aos poucos. 

Em meados da década de 90, Santos sai do processo de estagnação. Tenta-

se, primeiramente, conscientizar a população de que a cidade possui uma vocação 

turística inexplorada, além das praias: museus, edifícios e monumentos históricos. 

Surge então o interesse em recuperar a zona central deteriorada, para o uso no 

turismo histórico cultural. A Associação Centro Vivo se mobiliza e a Administração 

Municipal oferece incentivos fiscais para provocar a restauração e a manutenção, 
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por particulares, de antigos edifícios do núcleo histórico da cidade. É o Projeto 

Alegra Centro. 

Num primeiro momento, o terceiro setor teve voz e vez no projeto que mais 

tarde se denominou Alegra Centro (como já citado nas páginas 118-121), contudo, 

não é o que se verifica atualmente. O que nasceu como um projeto voltado à 

recuperação da fração mais antiga da cidade para o desfrute do habitante local, e do 

turismo histórico cultural, passa atualmente por mudanças, as quais foram mais 

aprofundadas nos capítulos 4 e 5. 

No capítulo 4 – Requalificação Urbana e a Busca do Modelo Ideal para 
Santos, procurou-se enfocar as questões voltadas ao processo de deterioração 

física e funcional de áreas centrais citadinas, evocando algumas experiências de 

revitalização/requalificação no Brasil (Salvador, Recife e Vitória), e no exterior (Itália, 

Espanha e Argentina) para, ao final, balizar as experiências, no Brasil e no exterior, 

para nortear a reflexão sobre a área que denota maior interesse – Santos a partir do 

projeto Alegra Centro (Cap. 5). Cabe frisar que o espírito dessa exposição de áreas 

centrais já requalificadas não é o de apontá-las como modelo ou paradigma para a 

experiência santista (como sugere o tema do capítulo), ao contrário, o intuito foi 

apontar os pontos positivos e negativos de cada qual, de forma que na experiência 

de Santos aplique-se às decisões de sucesso, e suprima-se aquelas que, de uma 

maneira ou outra, foram mal sucedidas. 

Nas experiências no exterior, a preferência sobre a Itália, mais precisamente 

pelas localidades Bolonha, Ferrara e Brescia, foi devido ao fato de tais experiências 

serem pioneiras no que tange à temática de revitalização e conservação integrada 

de áreas centrais degradadas. A segunda preferência – ‘Barcelona’, deu-se pelas 

peculiaridades com que o processo de revitalização ocorreu. A ‘Olimpíada de 

Barcelona’ foi, sem sombra de dúvida, a mola mestra que impulsionou a 

revitalização dessa cidade catalã. A experiência de Buenos Aires, traduzida no 

projeto de ‘Puerto Madero’ revela-se na experiência latina de revitalização de uma 

área portuária que estava extremamente obsoleta e degradada. Puerto Madero, 

representa, para este trabalho, uma prova que não poderia ser omitida, uma vez que 

a cidade de Santos, objeto central desta pesquisa, lançou mão de muitos conceitos 

e práticas de gestão urbana vistas na experiência portenha. 
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Quanto às experiências brasileiras – Salvador, Recife e Vitória, foram 

escolhidas por serem cidades com certa peculiaridade com a área de estudo – 

Santos. Além de todas serem cidades litorâneas e portuárias, tiveram um processo 

de degradação da área central bastante semelhante. 

De todas, as experiências mais significativas para Santos, acredita-se, sejam 

os modelos de Puerto Madero e Vitória. O primeiro por espelhar o rumo que o 

projeto santista começa a assumir. A entrega do Porto do Valongo à iniciativa 

privada, e a grandeza do projeto que se pretende empreender na área, é muito 

semelhante ao que ocorreu em Buenos Aires, em que a gentrificação ficou latente. O 

segundo por representar, dentre as três experiências brasileiras, ser o projeto mais 

sensato quanto à participação ativa da comunidade local, e das universidades, no 

processo de requalificação da área central de Vitória. 

A gentrification, fenômeno descrito como indício da emergência da cidade 

pós-moderna171, ocasiona a expulsão da população residente na área, basicamente 

pela valorização imobiliária. Tal fenômeno ainda não se encontra instalado na zona 

central santista, contudo, algumas das medidas tomadas pela administração local 

apontam para que isso venha ocorrer num futuro próximo, conforme pode ser visto 

na análise realizada no capítulo subseqüente. 

O quinto capítulo – Contradições no Planejamento Urbano de Santos: o 
Núcleo Histórico em Evidência, enfocou-se, primeiramente, as normas municipais 

voltadas ao planejamento urbano da cidade, particularmente aquelas que têm 

qualquer relação com a salvaguarda dos elementos arquitetônicos de valor histórico 

e cultural, localizados na região central mais antiga da cidade. Para, ao final, tocar 

na legislação que aqui remonta maior interesse – a Lei Complementar nº 470/2003, 

denominada pela municipalidade como Projeto Alegra Centro. 

Ao final da exposição e análise das diversas leis e planos urbanísticos, a 

partir de 1950, que poderiam inferir na salvaguarda dos elementos arquitetônicos 

 
171 O diferencial básico entre o projeto moderno e pós-moderno reside no fato que o planejamento 
das cidades transfere-se a idéia de plano para projeto, ou seja, dada à fragmentação existente na 
cidade, na visão pós-modernista, a gestão urbana deve estar sensível às tradições vernáculas e à 
história local, vindo a gerar, mesmo em casos de renovação, um diálogo com os conteúdos do lugar, 
refutando a antiga idéia de totalidade imposta pelo plano (modernista), assumindo a proposta de 
projeto. O projeto urbano, assim, passa a ser constituído a partir dos significados sociais que 
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localizados na região central mais antiga de Santos, concluiu-se que, até a Lei 

Complementar nº 53, de 15 de maio de 1992, nenhuma legislação foi promulgada 

nesse sentido. A lei complementar citada inseriu na legislação de Uso e Ocupação 
do Solo, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que estabeleceu normas 

específicas para a região central mais antiga da cidade, particularmente, quando da 

implementação de obras de interesse social. As regras estabelecidas pelas ZEIS 

foram incorporadas às leis mais recentes, contudo, mesmo sendo uma área a ser 

preservada a fiscalização municipal não a coloca como prioritária, situação existente 

desde o estabelecimento da referida lei. 

Após análise do projeto Alegra Centro, constatou-se que o mesmo apresenta 

falhas que tornam os investimentos na área, inviáveis para determinados atores 

sociais, particularmente para incentivar a permanência da população local. 

A municipalidade, constatando que o projeto Alegra Centro não estava 

proporcionando o retorno esperado desde a sua implantação (2003), adotou para a 

área, a partir de 2006, novamente a política de ‘gestão estratégica’172, onde o city 

marketing passou a prevalecer. A partir de 40 locais de interesse histórico e cultural 

localizados no perímetro do Alegra Centro, denominados ‘Focos de 

Desenvolvimento do Centro Histórico’, a municipalidade passou a investir mais 

maciçamente em alguns pontos (focos) que ela julgou ter maior possibilidade de 

atrair o turismo. A esses locais a prefeitura adotou  a denominação ‘projetos 

âncoras’. 

O projeto do porto, na sua fração mais antiga (Valongo), que inicialmente viria 

corroborar e complementar o projeto de revitalização da área central (Alegra Centro), 

passou, a partir de 2006, a ser o protagonista, o projeto ‘âncora’ de maior 

importância. Atualmente, em Santos, todos os esforços da prefeitura, e 

particularmente do atual e do ex-prefeito, estão voltados ao projeto ‘Marina do Porto 

de Santos’, já comentado nas conclusões, e pormenorizado no capítulo 5 (pp. 205–

208). 

                                                                                                                                                         
envolvem os vários lugares da cidade, das histórias e tradições locais, e até pelas memórias afetivas 
ligadas a eles. 
172 Nos anos 90, a prefeitura passa a buscar sua atuação fazendo uso do Planejamento 
Estratégico, a partir da publicação da divulgação do documento ‘Santos, Caminhos e Vocações 
Econômicas’, o qual apontava eixos  críticos para a sua ação voltada à infra-estrutura turística, 
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Os projetos âncora foram, parcialmente extraídos, dos Focos de 
Desenvolvimento do Centro Histórico, como locais previamente estabelecidos 

pela municipalidade com potencial para dissipar o turismo na região. Optou-se, nesta 

pesquisa, enfocar 10, dos 40 focos de desenvolvimento existentes. Para escolha dos 

mesmos, adotou-se o seguinte critério: a Bolsa do Café, os Casarões do Valongo, o 

Teatro Guarany, o Teatro Coliseu e a Estação do Valongo são classificados como 

projetos ‘âncoras’, pela municipalidade, apesar de alguns estarem em ruínas 

atualmente.  

O Centro Português, a Escola Barnabé, o Corpo de Bombeiros e a Catedral 

são locais reconhecidamente históricos – pela arquitetura, pela conservação, 

inclusive estão localizados na APC 1 (Área de Proteção Cultural 1), a que mais 

restrição impõe. Contudo, nenhum deles é tombado pelo Condepasa, órgão santista 

responsável pela salvaguarda dos bens de relevante valor histórico. Talvez pelo fato 

de serem instituições privadas, e não despertarem diretamente ao recorte cultural 

proposto pelo projeto Alegra Centro: o Ciclo do Café. Ou ainda por serem locais que 

a municipalidade não poderia intervir diretamente. São símbolos do passado, 

despertam à memória de grupos específicos (portugueses, estudantes do Barnabé, 

...), ou para a totalidade da população, como é o caso dos Bombeiros. 

O último foco, o Palácio José Bonifácio (Paço Municipal), foi escolhido por 

representar o exemplo da super proteção de um monumento, sem o instrumento do 

tombamento. O suntuoso edifício da prefeitura de Santos, cuja construção não se 

encontra quitada, está protegido por legislação que restringe a construção de torres 

no seu entorno para não colocar em risco o seu caráter ‘monumental’. 

A última partição capitular abordou o Patrimônio Ambiental Urbano para o 
Turismo. A partir das definições dadas inicialmente, foi realizada a análise dos 10 

referenciais urbanos (focos de desenvolvimento) enquanto patrimônio ambiental 

urbano, denotando a cada um os valores que possuem e/ou despertam aos diversos 

atores sociais. 

Ao final destas considerações, acredito que a dúvida lançada no primeiro 

parágrafo desta fração (Considerações Finais), esteja dirimida. Contudo, cabe aqui 

 
modernização do porto, melhoria na área de transportes, recuperação ambiental, equilíbrio social, 
gestão moderna do desenvolvimento. 
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ainda, algumas colocações que irão ratificar o posicionamento desta pesquisa 

quanto à questão levantada inicialmente. Conforme PIRES (2002: 1): 
 
‘Em se tratando de turismo histórico cultural, pouca atenção tem sido dada à 
organicidade que pode haver entre bens históricos que formam conjuntos, a 
uma espécie de diálogo entre edificações e entre estas e logradouros. Do 
mesmo modo, raramente se contemplam métodos que hierarquizam 
atrativos históricos em função de demandas específicas e, levando-se em 
conta a noção de que o todo é geralmente mais do que a soma das partes, 
quase nunca são abordados os facilitadores ligados às idéias de 
acessibilidade para além dos pólos emissores ao atrativo, mas sim entre os 
próprios elementos que compõe conjuntos de bens históricos.’ 
 

 Em verdade, o cerne do problema santista quanto ao seu Núcleo Histórico, é 

justamente a falta de sistematização e categorização dos bens históricos. A 

municipalidade simplesmente demarcou alguns dos edifícios que ‘ela’ classificou 

como de interesse histórico e cultural. O simples inventário de bens, ausente de uma 

metodologia criteriosa para hierarquizar e direcionar a demanda, de nada vale para 

o turismo, o que dirá para a modalidade histórica e cultural que não se encontra 

entre as mais populares. 

 Acredita-se que agora esteja, por fim, respondida a questão inicial: O turismo 
na modalidade histórico e cultural proposto pela municipalidade, através 
projeto Alegra Centro, ‘não pôde, até o momento’, ser considerado um sólido 
instrumento de política urbana capaz de promover a recuperação do Núcleo 
Histórico da Cidade. 

 A partir do ano de 2007, as intervenções que deverão ocorrer no perímetro do 

Alegra Centro e região do Porto do Valongo, essa última com maior ênfase, estarão 

apoiadas, acredita-se, nas parcerias público/privadas, onde os investimentos 

públicos possivelmente serão canalizados para áreas específicas da cidade (projetos 

âncora). Como decorrência dessa ação, haverá o agravamento das disparidades 

sociais na área, a fragmentação da cidade, e o fatal favorecimento da especulação 

imobiliária. 

Finaliza-se esta pesquisa com uma visão totalmente avessa a que se tinha 

inicialmente a respeito do projeto Alegra Centro. O que se imaginava, a princípio, 

poderia vir a ser um paradigma quanto a requalificação vem sendo, paulatinamente, 

modificado para atender interesses específicos. Atente-se para o detalhe que a 

conclusão aqui formalizada não é exclusiva desta pesquisa, outros estudiosos sobre 
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Santos, de outras áreas do conhecimento, corroboram da mesma opinião, conforme 

pode ser visto em CASTRO SOUZA (2006: 268): 
 ‘[...] o projeto que se pretende realizar em Santos difere das diversas 
experiências internacionais, por não buscar integrar as questões sociais e 
muito menos a instalação da habitação, que, conforme aponta o Alegra 
Centro, deve ser incentivado o uso habitacional em área periférica às 
Áreas de Proteção Cultural. Quer dizer, o projeto aborda a questão, mas 
não procura envolve-la, visto que a promoção da habitação não se encontra 
na área de sua abrangência (outra retórica ideológica). 
 
Assim, a política urbana adotada pelo Alegra Centro tem como matriz 
ideológica, a produção de um espaço elitista, gentrificado e totalmente 
alheio à realidade social da cidade e do Brasil. Esse é o verdadeiro 
conceito norteador do programa, onde os resultados decorrentes dele 
(gentrificação, fragmentação ...) não são por acaso, mas sim seu 
objetivo.’173 
 

 Nesta ótica da municipalidade em gerir seu bem público mais caro, o conceito 

de patrimônio ambiental urbano não é considerado. Segundo GERALDES (2006: 

165), representa peça fundamental das políticas urbanas em relação às 

permanências de referências espaciais em função do processo contínuo de 

transformações a que o espaço urbano está submetido.  

 Sem dúvida, o processo de revitalização santista pode (e deve) ser 

considerado um instrumento eficaz para dinamizar a economia e recuperar o espaço 

público. Contudo, há que se romper com a visão fracionada das políticas públicas 

que não tratam o urbano na sua totalidade e, concomitantemente, não conseguem 

(ou não querem) perceber as peculiaridades dos seus elementos culturais. A 

administração pautada no Planejamento Estratégico, premissa muito utilizada nos 

últimos tempos pela municipalidade de Santos, elege, muitas vezes com parâmetros 

não muito claros, o lugar e o não lugar, levando, inevitavelmente, à limitação do 

acesso aos espaços públicos e a parte dos equipamentos urbanos (teatros, museus, 

praças, ...), para a camada mais carente e menos abastada, culminando com o 

impedimento de um exercício básico, que é de direito de todos por força de Lei, 

indistintamente: a Cidadania. 

                                                 
173 CASTRO SOUZA, op. cit., p. 268. 
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Foram consultadas todas as normas nacionais, as quais reúnem leis, decretos e 
portarias, ressaltando a importância da preservação do patrimônio nacional. 
 
Leis e Decretos-Lei:  

• Decreto-Lei nº 25 de 1937 - organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional (ver Portaria nº 11); 

• Lei nº 378 de 1937 - dá nova organização ao ministério da educação e saúde pública; 

• Decreto-Lei nº 3365 de 1941 - dispõe sobre desapropriações por utilidade pública; 

• Lei nº 4717 de 1965 - regula a ação popular; 

• Lei nº 6292 de 1975 - dispõe sobre o tombamento de bens no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

• Lei nº 7347 de 1985 - disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico (vetado), e dá outras providências; 

• Código Penal Brasileiro - Parte especial - dos crimes contra o patrimônio. 

 
Decretos:  

• Decreto nº 80978 de 1977 - promulga a convenção relativa à proteção do Patrimônio 

Mundial, cultural e natural, de 1972. 

Portarias:  

• Portaria nº 10 de 1986 - Determinar os procedimentos a serem observados nos 

processos de aprovação de projetos a serem executados em bens tombados pelo 

IPHAN ou nas áreas de seus respectivos entornos (ver Decreto-Lei nº 25); 

• Portaria nº 11 de 1986 - Consolida as normas de procedimento para os processos de 

tombamento, no âmbito da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

SPHAN; 

• Portaria nº 29 de 1974. 

 Estão aqui reunidos os principais documentos, recomendações e cartas conclusivas 

das reuniões relativas à proteção do patrimônio cultural, ocorridas em diversas épocas e 

partes do mundo, as quais serão utilizadas, quando necessário, no decorrer deste trabalho. 

Em ordem cronológica, na seqüência constam as cartas, compromissos, convenções, 

declarações, recomendações e resoluções internacionais: 
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• Carta de Atenas - Sociedade das Nações- outubro de 1931; 

• Carta de Atenas - CIAM - novembro 1933; 

• Recomendação de Nova Delhi - Arqueologia - dezembro de 1956; 

• Recomendação de Paris - Paisagens e Sítios - dezembro de 1962; 

• Carta de Veneza - Monumentos e Sítios - maio 1964; 

• Recomendação de Paris - Propriedade Ilícita de Bens Culturais - novembro 1964; 

• Normas de Quito - novembro/dezembro 1967; 

• Recomendação de Paris - Obras Públicas ou Privadas - novembro 1968; 

• Compromisso de Brasília - abril 1970; 

• Compromisso de Salvador - II Encontro de Governadores - outubro de 1971; 

• Conferência de Nara - Conferência sobre autenticidade em relação a convenção do 

Patrimônio Mundial; 

• Convenção de Paris - Patrimônio Mundial - novembro de 1972; 

• Carta do Restauro - Governo da Itália - abril 1972; 

• Declaração de Estocolmo - Ambiente Humano - junho 1972; 

• Resolução de São Domingos - O.E.A. - dezembro 1974; 

• Declaração de Amsterdã - Conselho da Europa - outubro 1975; 

• Manifesto de Amsterdã - Carta Européia - outubro 1975; 

• Recomendação de Nairóbi - UNESCO - novembro 1976; 

• Carta de Turismo Cultural - ICOMOS – 1976; 

• Carta de Machu Picchu - Encontro Internacional de Arquitetos - dezembro 1977; 

• Carta de Burra - ICOMOS - Austrália 1980; 

• Carta de Florença - ICOMOS - maio 1981; 

• Declaração de Nairóbi - Assembléia Mundial dos Estados - maio 1982; 

• Declaração de Tlaxcala/México – ICOMOS – outubro, 1982; 

• Declaração do México - ICOMOS - Políticas culturais - 1982; 

• Carta de Washington - ICOMOS - Cidades históricas - 1986; 
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• Carta de Petrópolis - Centros históricos - 1987; 

• Carta de Washington Carta Internacional para a salvaguarda das Cidades Históricas - 

ICOMOS - 1987; 

• Carta de Cabo Frio - Encontro de Civilizações nas Américas - outubro de 1989; 

• Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular - Conferência Geral 

da UNESCO-25ª Reunião - 1989; 

• Carta de Lausanne - Carta para a proteção e a gestão do patrimônio arqueológico - 

1990; 

• Carta do Rio - Conferência Geral das Nações Unidas - junho 1992; 

• Carta de Brasília - Documento regional do Cone Sul sobre autenticidade 1995; 

• Recomendação nº R (95 9 – Sobre a conservação integrada das áreas de paisagens 

culturais como integrantes das políticas paisagísticas; 

• Declaração de Sofia - XI Assembléia Geral do ICOMOS - 1996; 

• Carta de Fortaleza - 1997 - elaboração de diretrizes e a criação de instrumentos legais e 

administrativos visando a identificar, proteger, promover e fomentar os processos e 

bens, considerados em toda a sua complexidade, diversidade e dinâmica, 

particularmente, "as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artística e tecnológicas", com especial atenção àquelas referentes à cultura 

popular; 

• Documento do Mercosul – Carta de Mar Del Plata sobre o patrimônio intangível – 1997. 
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ANEXOS     GERAIS 

ANEXO I - OBJETIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 470 DE 05 DE 
FEVEREIRO DE 2003, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 526 DE 
17 DE MARÇO DE 2005. 

 

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
CENTRAL HISTÓRICA DE SANTOS 

 
ALEGRA CENTRO 

 
Objetivos do projeto 

O Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central 
Histórica de Santos – Alegra Centro, tem como objetivo a recuperação da área 
central, unidade territorial constituída pelo centro histórico e porto adjacente, 
englobando um conjunto de instrumentos integrados, com regras de uso e 
ocupação, mecanismos de incentivo e projetos urbanos a serem realizados em 
conjunto com a iniciativa privada, conforme destacados abaixo: 

1. Intervenções urbanas na área central visando melhoria na paisagem urbana; 

2. Incentivos fiscais para investidores interessados em recuperar ou conservar os 
imóveis instalados na área de abrangência; 

3. Promoção da preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico e 
paisagístico; 

4. Desenvolvimento de ações que potencializem a implantação de atividades 
econômicas, turísticas e culturais. 

 
Principais medidas a serem realizadas 

1. Redefinição do mobiliário urbano: postes, bancos de praça, calçadas, lixeiras e 
bancas de jornal; 

2. Normatização de letreiros e anúncios publicitários, toldos e ar condicionado; 

3. Ordenamento no tráfego de veículos e caminhões; 

4. Implemento de ações na área de segurança; 

 
Área de abrangência do programa 
 

Áreas de Proteção Cultural que integram a Zona Central I e a Zona Central II e a 
Zona Portuária no trecho compreendido entre o Armazém 1 e o Armazém 8, nos termos da 
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Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998, que têm seu perímetro delimitado 
no anexo da mesma lei. 

Os imóveis localizados nas Áreas de Proteção Cultural, em conformidade com a 
setorização estabelecida na Lei Complementar n.º 312, de 24 de novembro de 1998, 
regulamentada pelo Decreto n.º 3.582, de 30 de junho de 2000, são enquadrados em um 
dos 04 (quatro) níveis de proteção – NP, assim especificados: 

 
I. Nível de Proteção 1 (NP 1) - Proteção total, atinge imóveis a serem preservados 

integralmente, toda a edificação, os seus elementos construtivos e decorativos, 
interna e externamente; 

 
II. Nível de Proteção 2 (NP 2) - Proteção parcial, atinge os imóveis a serem 

preservados parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o telhado; 
 

III. Nível de Proteção 3 (NP 3) - Livre opção de projeto, mantendo-se porém, a tipologia 
predominante dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra. 

 
IV. 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 
n.º 312/98 e suas alterações. 

 
Normas e incentivos aos proprietários de imóveis em APC (Área de Proteção 
Cultural) 
 

A instalação de estabelecimentos que exerçam atividades econômicas permitidas por 
lei, em imóveis classificados por níveis de proteção na área de abrangência do 
programa Alegra Centro, passa a ser condicionada à adaptação das fachadas, de acordo 
com o que determina a Lei Complementar 470/03. Os estabelecimentos que já se 
encontrem regularmente instalados na área de abrangência terão que se adequarem às 
suas normas, no que diz respeito aos elementos com interferência visual nas fachadas: 
 

1. Equipamentos de ar condicionado 
2. Letreiros 
3. Toldos 
4. Anúncios provisórios 
5. Pintura das fachadas 
6. Demais elementos construtivos 

 
Isenções e incentivos fiscais 
 

O empreendedor que restaurar e reformar imóveis com os respectivos níveis de 
proteção: NP1 (preservação integral) ou NP2 (preservação da fachada e gabarito), 
instalando alguma das atividades discriminadas, obterá as seguintes isenções e incentivos: 
 

1. Isenção de IPTU 
2. Isenção de ISS da obra. 
3. Isenção de ITBI, no caso de compra de imóvel.  
4. Isenção de Taxa de Licença por 5 anos. 
5. Isenção de ISS (limite de R$ 30 mil/ano), por 5 anos.  
6. Venda do Potencial Construtivo. 
7. Patrocínio: isenção de 50% de IPTU ou ISS, de terceiros. 
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Atividades Incentivadas 
 

1. Turismo e Hospedagem 
2. Diversões 
3. Comunitários e social 
4. Agenciamento e organizadores 
5. Beleza e higiene pessoal 
6. Educação e Cultura 
7. Comércio Varejista 
8. Profissionais Liberais e ateliês artísticos 
9. Prestadores de serviços 

a) Empresas de engenharia e arquitetura 
b) Administradora de bens; 
c) Laboratório de análises clínicas; 
d) Assessoria e consultoria jurídica; 
e) Empresa de contabilidade; 
f) Construtora; 
g) Clínicas médica e dentária; 
h) Empresas de software e hardware; 
i) Imobiliárias; 
j) Assessória de comunicação; 
k) Agências de publicidade e marketing; 
l) Empresa de aluguel de veículos; 
m) Empresas de serviços de apoio a turistas; 
n) Veículos de Comunicação, com auditório; 
o) Gráficas. 

10. Comércio de café 
 
Revitalização do Centro 
 
Obras públicas realizadas: 
 

1- Embutimento da fiação e troca de postes: Rua do Comércio, Rua XV de Novembro, 
Largo Marquês de Monte Alegre  

2- Casa da Frontaria Azulejada  
3- Bolsa do Café   
4- Casa de Câmara e Cadeia  
5- Praça dos Andradas 
6- Praça Rui Barbosa 
7- Praça Mauá 
8- Praça da República 
9- Prédio dos Correios  
10- Praça Barão do Rio Branco 
11- Prédio da Alfândega  
12- Casa do Trem Bélico  
13- Outeiro de Santa Catarina  
14- Mercado Municipal  
15- Restauração da Estação do Valongo (Instalação da Secretaria de Turismo, Museu 

dos Transportes e Pavilhão de Exposições) 
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ALEGRA CENTRO174 

 
 

Iniciativas já desenvolvidas: 
 

2001-2003 
 

• Remodelação da paisagem urbana: alargamento de calçadas, criação 
de calçadões, substituição de pavimentação das calçadas por padrão 
homenageando o ciclo do café, embutimento da fiação aérea: 

 
- Largo Marques de Monte Alegre 
- Rua Tuiuty 
- Rua do Comércio 
- Rua XV de Novembro 
 

• Recuperação de praças: solução para relocação de ambulantes, 
recuperação de pavimentação e jardinagem, nova iluminação publica: 

 
- Praça Mauá 
-  Praça Rui Barbosa 
- Praça dos Andradas 
- Praça da Republica 
 

• Instalação de equipamentos municipais: 
 
- Secretaria Municipal de Turismo 
- Arquivo Intermediário da FAMS 
- Banco do Povo Paulista (parceria com o governo do estado) 
 

• Recuperação de imóveis - investimentos públicos: 
 
- Bolsa Oficial de Café 
- Casa de Câmara e Cadeia 
- Outeiro de Santa Catarina 
- Conclusão da Restauração da Fachada da Casa Da Frontaria Azulejada 
- Compra do Teatro Guarany 
 

• Novos grandes empreendimentos institucionais: 
 
- Incubadora de Empresas 
- Alfândega 
- CPFL – Praça dos Andradas 

 
• Segurança pública: 

 

                                                 
174 Dados atualizados, cedidos pelo Escritório Técnico do projeto Alegra Centro no mês de abril de 
2007. Os dados constantes das páginas anteriores foram coletados no ano de 2005. 
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- Instalação da Guarda Municipal 
- Instalação de prédio para sede da 3a Cia. Da Policia Militar, suprindo a falta de 
unidade de policia militar no centro.Em parceria da PM com o Governo Estadual 
 

• Instalação de equipamentos turísticos: 
 
- Bonde Turístico 
 
A partir de 2003 
 

• Recuperação de praças: recuperação de pavimentação e jardinagem, 
nova iluminação pública, instalação de equipamentos de lazer e 
segurança: 

 
-  Praça José Bonifácio; 
-  Praça Nagasaki; 
-  Praça Rui Ribeiro Couto; 
-  Praça Iguatemi Martins. 
 

• Instalação de equipamentos municipais: 
 

- Secretaria de Educação 
- Escritório Técnico do Alegra Centro 
- Restaurante Bom Prato (parceria com o governo do estado) 
- Arquivo Permanente da FAMS 
- Administração Regional da Região Central Histórica 
 

• Recuperação de imóveis - investimentos públicos: 
 

- Estação do Valongo 
- Mercado Municipal 
- Teatro Coliseu 
- Panteão dos Andradas 
- Início obras Teatro Guarany 
- Aquisição armazéns Ceagesp (Poupatempo) 
- Aquisição terrenos da RFFSA. 
 

• Novos grandes empreendimentos institucionais: 
 
- Policia Federal 
- Estação do Valongo (Setur/ Escritório Técnico Alegra Centro) 
 

• Segurança pública: 
 

-  Instalação de câmeras SIM na Praça Mauá 
 
• Instalação de equipamentos turísticos: 

 
- Ampliação da linha do bonde 
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• Projetos existentes: 

 
- Museu da Cidade (Casarão do Valongo) 
- Marina Porto de Santos: armazéns 1 a 4 áreas anexas  

      - Avenida Perimetral (Codesp) 
- Poupatempo 
- Entorno Mercado Municipal 
- Restauração do edifício dos Bombeiros 
 
 

Obras públicas realizadas: 
 

1- Criação do bonde turístico 
2- Embutimento da fiação e troca de postes: Rua do Comércio, Rua XV de 

Novembro, Largo Marquês de Monte Alegre  
3- Casa da Frontaria Azulejada  
4- Bolsa do Café   
5- Casa de Câmara e Cadeia  
6- Praça dos Andradas 
7- Praça Rui Barbosa 
8- Praça Mauá 
9- Praça da República 
10- Prédio dos Correios  
11- Praça José Bonifácio 
12- Praça Barão do Rio Branco 
13- Prédio da Alfândega  
14- Incubadora de Empresas 
15- Casa do Trem Bélico  
16- Outeiro de Santa Catarina  
17- Mercado Municipal  
18- Restauração da Estação do Valongo (Instalação da Secretaria de Turismo, 

Escritório Técnico do Alegra Centro e Pavilhão de exposições) 
19- Instalação Restaurante Bom Prato 
20- Panteão dos Andradas 
21- Teatro Coliseu 

 
Projetos a serem implantados (âncoras): 
 

1- Restauração dos Casarões do Valongo (Instalação do Memorial José 
Bonifácio) 

2- Armazéns 1 ao 4 (Marina Porto de Santos) 
3- Restauração do Teatro Guarany (Teatro e Escola de teatro) 
4- Restauração do Paço Municipal  
5- Entorno do Mercado Municipal  
6- Ampliação da linha do bonde turístico 
7- Instalação de unidade do Poupatempo 
8- Restauração do edifício dos Bombeiros 
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Anexo II  

 
FICHA DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO 

Edifícios Institucionais do Período Eclético no Centro de Santos 
 

1. Iconografia                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Localização 

2.1.Região:_SE__2.2.Estado:_SP2.3.Município:
_Santos_ 

2.1.Endereço:  Largo Marquês de Monte Alegre, 
04/ 05/ 06/07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13 e 14 ____ 

2.2. Bairro:   Centro______ 

2.3. Setor-Quadra-Lote:_25.034.001, 25.034.002 
e 25.034.003 

 

3. Caracterização 

3.1. Nome:  _Casarões do Valongo_ 3.2. Proprietário: _Maria Mathilde e José N. F. da Silva_ 

3.3. Tipo: _Edifício isolado_________3.4. Número de pavimentos:  _térreo + 2____________ 

3.5. Área construída:___________________________3.6. Área do terreno:_2.168,60 m²____ 

3.7. Uso atual :_Vazio__________________________ 3.8. Uso original:_Institucional______ 

3.9. Período de construção: século:_________________ década:_______________ ano:_1867 

3.10. Autor / Construtor:_______________________________________________________ 

3.11. Categoria:_Arquitetura civil________________________________________________ 

3.12. Característica arquitetônica / estilo:  _Neoclássico_______________________________ 
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4. Técnicas Construtivas 

Elementos Construtivos Componente Descrição 
4.1. Estruturas 4.1.1. Suportes verticais Paredes de alvenaria de pedra argamassada com 

  saibro. Mãos francesas constituídas por treliças  

    metálicas escorando as paredes. 
  4.1.2. Suportes horizontais Vigas metálicas. 
    

     
4.2. Coberturas 4.2.1. Estrutura Inexistente. Originalmente tesouras de madeira e  

  telhado com quatro águas. 

     
  4.2.2. Entelhamentos Inexistentes. Originalmente em telha francesa. 
    

     
  4.2.3. Beirais e platibandas Platibanda em alvenaria de tijolos. Friso e cornija em 
   argamassa. 

     
4.3. Fachadas 4.3.1. Vãos Muitos encontram-se menores que o original, com o

  fechamento de bandeiras e construção de peitoril em

  
vãos de portas com alvenaria. Possuem vergas em 

arco pleno. 
 4.3.2. Esquadrias e grades Restam algumas bandeiras de ferro no pavimento 
  térreo e gradil em balcões do último pavimento. 

     
  4.3.3. Acabamentos Ombreiras e vergas no pavimento térreo em pedra de 

   
Lioz pintada com tinta látex, assim como as 

alvenarias. 

    Friso da platibanda com alguns azulejos. 
4.4. Ambientes internos 4.4.1. Vedos Restam algumas paredes no pavimento térreo em  

  Alvenaria de pedra com aberturas em arco pleno. 

     
  4.4.2. Escadas Parte de escada no bloco norte, reta, com um lanço.
    

     
  4.4.3. Esquadrias e grades Inexistentes. 
    

     
  4.4.4. Acabamentos Restam alguns azulejos das modificações ocorridas 
   no imóvel. 
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5. Grau de alteração 

Elementos Construtivos Componente Alteração Pontos 
5.1. Estruturas 5.1.1. Volume original inalterado 0 

300 pontos 120 pontos alteração regular 30 
  grande alteração 60 
    descaracterizado 120 
  5.1.2. Suportes verticais inalterados 0 
  100 pontos alteração regular 25 
  grande alteração 50 
    descaracterizados 100 
  5.1.3. Suportes horizontais inalterados 0 
  80 pontos alteração regular 20 
  grande alteração 40 
    descaracterizados 80 

5.2. Coberturas 5.2.1. Forma original inalterada 0 
160 pontos 60 pontos alteração regular 15 

  grande alteração 30 
    descaracterizada 60 
  5.2.2. Estrutura inalterada 0 
 40 pontos alteração regular 10 
   grande alteração 20 
    descaracterizada 40 
  5.2.3. Entelhamentos inalterado 0 
 40 pontos alteração regular 10 
   grande alteração 20 

    descaracterizados 40 
  5.2.4. Beirais e platibandas inalterados 0 
 20 pontos alteração regular 5 
   grande alteração 10 
    suprimidos ou novos 20 

5.3. Fachadas 5.3.1. Vãos inalterados 0 
300 pontos 60 pontos alteração regular 15 

  grande alteração 30 
    descaracterizados 60 
  5.3.2. Esquadrias e grades inalteradas 0 
 100 pontos alteração regular 25 
   grande alteração 50 
    suprimidas ou novas 100 
  5.3.3. Acabamentos inalterados 0 
 100 pontos alteração regular 25 
   grande alteração 50 
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    substituídos ou eliminados 100 
5.4. Ambientes internos 5.4.1. Vedos inalterados 0 

240 pontos 60 pontos alteração regular 15 
  grande alteração 30 
    descaracterizados 60 
  5.4.2. Vãos inalterados 0 
 60 pontos alteração regular 15 
   grande alteração 30 
    descaracterizados 60 
  5.4.3. Esquadrias e grades inalteradas 0 
 60 pontos alteração regular 15 
   grande alteração 30 
    suprimidas ou novas 60 
  5.4.4. Acabamentos inalterados 0 
 60 pontos alteração regular 15 
   grande alteração 30 
    substituídos ou eliminados 60 

Total 820  
 

Síntese do grau de alteração:   
Inalterado - 0 pontos     Grande alteração - de 380 a 750 pontos  

Alteração regular - de 5 a 375 pontos  Descaracterizado - acima de 750 pontos 

6. Estado de Conservação 

Elementos Construtivos Componente Conservação Pontos 
6.1. Estruturas 6.1.1. Suportes verticais bom  0 

300 pontos 180 pontos regular 45 
  precário  90 
    irrecuperável 180 
  6.1.2. Suportes horizontais bom  0 
 120 pontos regular 30 
   precário  60 
    irrecuperável 120 

6.2. Coberturas 6.2.1. Estrutura bom  0 
160 pontos 80 pontos regular 20 

  precário  40 
    irrecuperável 80 
  6.2.2. Entelhamentos bom  0 
 60 pontos regular 15 
   precário  30 
    irrecuperável 60 
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  6.2.3. Beirais e platibandas bom  0 
 20 pontos regular 5 
   precário  10 
    irrecuperável 20 

6.3. Fachadas 6.3.1. Vãos bom  0 
300 pontos 60 pontos regular 15 

  precário  30 
    irrecuperável 60 
  6.3.2. Esquadrias e grades bom  0 
 100 pontos regular 25 
   precário  50 
    irrecuperável 100 
  6.3.3. Acabamentos bom  0 
 100 pontos regular 25 
   precário  50 
    irrecuperável 100 

6.4. Ambientes internos 6.4.1. Vedos bom  0 
240 pontos 60 pontos regular 15 

  precário  30 
    irrecuperável 60 
  6.4.2. Vãos bom  0 
 60 pontos regular 15 
   precário  30 
    irrecuperável 60 
  6.4.3. Esquadrias e grades bom  0 
 60 pontos regular 15 
   precário  30 
    irrecuperável 60 
  6.4.4. Acabamentos bom  0 
 60 pontos regular 15 
   precário  30 
    irrecuperável 60 

Total 705 
 
Síntese do grau de conservação:  
Excelente - 0 pontos      Precário - de 380 a 750 pontos 

Satisfatório - de 5 a 375 pontos    Irrecuperável - acima de 750 pontos 
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7. Interesse 

7.1 Histórico:__X__ 7.2. Artístico:____ 7.3. Arquitetônico:__X__ 7.4. Ambiental:____ 7.5. 

Arqueológico:_____ 

8. Proposta de proteção 

8.1. Integral:_____ 8.2. Externa c/ proteção interna parcial: __X__ 8.3. Externa: ____ 8.4. 

Volumetria:_____8.5 

Outro:____________________________________________________ 

9. Legislação incidente 

9.1. Tombamento:  _CONDEPHAAT e CONDEPASA____________________________ 

9.2. Processo de tombamento: _Proc. 429/74, resolução SC n° 04 de 03/02/83; Livro Tombo 01, 
inscrição  11 fl. 03, proc. 16731, resolução SC 1/90._________________ 

9.3. Espaço de Proteção Bem Tombado: Área envoltória da Estação Ferroviária Santos-Jundiaí, da 
Casa com frontaria azulejada e da Igreja Santo Antônio do Valongo. 

9.4. Zoneamento: _Área de Proteção Cultural___ 

9.5. Outro:  _______________________ 

 

10. Situação e ambiência 

Situa-se no Largo Marquês de Monte Alegre, formando um importante conjunto arquitetônico com a 
Estação Ferroviária e a  Igreja Santo Antônio do Valongo. No lado norte encontra-se uma via de 
tráfego intenso de caminhões e área para estacionamento dos mesmos, em frente ao armazém 1 do 
porto, desvalorizando o local. 

 

11. Análise arquitetônica  

O edifício é uma construção de grande porte, ocupando uma quadra inteira. Com frentes e acessos 
para as quatro ruas da quadra, é composto por três blocos, sendo os blocos laterais constituídos por 
três pavimentos e o central térreo, unindo os maiores. Possui características neoclássicas, com 
aberturas em arco pleno, cobertura em quatro águas (demolida), platibanda para esconder o 
telhado, cunhais em cantaria, gradis de ferro decorado nos balcões e composição arquitetônica 
simétrica. 
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12. Organização físico-espacial  

Atualmente em ruínas, restam apenas completas apenas as paredes do Largo Marquês de Monte 
Alegre 
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   Implantação               Térreo 

                        

   2° pavimento              3° pavimento 

3. Dados históricos  

 edifício foi construído pelo Comendador Ferreira Neto, com o intuito de abrigar a sede do Governo 
a Província, devido à rumores de sua transferência para Santos. O bloco voltado para a rua Tuiuti foi 
oncluído em 1867 e o bloco voltado para a rua do Comércio, em 1872, abrigando a empresa Teles 
eto & Cia. Em 1873 passou a sediar o Clube XV e em 1895 instalou-se a Câmara Municipal. Em 
907 passou a abrigar também a Prefeitura Municipal, que lá permaneceu até o ano de 1939, quando 
mbas se transferiram para o Palácio José Bonifácio, na Praça Mauá. Desde então, com a mudança 
e função do bairro, o prédio passou a abrigar usos degradantes, como hotéis de categoria duvidosa, 
ficina mecânica, estacionamento, botequins, armazéns e cortiços. 

4. Intervenções realizadas  

974 – Mudança de cor em elementos da fachada, pintura das vergas, ombreiras e cunhais em 
antaria, diminuição de vãos de porta com construção de peitoris e fechamento de bandeiras com 
lvenaria, troca de vidraças por venezianas, retiradas de bandeiras de ferro, retiradas de azulejos da 
latibanda. 
984 – Desmoronamento de parte da fachada e refazimento das partes danificadas com alvenaria de 

ijolos, alinhando internamente. 
985 – Incêndio destrói cobertura e pisos e parte das alvenarias do bloco norte. 
986 – Vendaval derruba duas faces da alvenaria danificada do bloco norte  (pavimentos superiores). 
992 – Novo incêndio destrói o bloco sul, restando, dos pavimentos superiores, somente a face 
oltada para o Largo Marquês de Monte Alegre. 
000 – Troca da estrutura metálica que escora as paredes do edifício. 
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15. Documentação existente  

Fotografias antigas no acervo da Fundação Arquivo e Memória, processos administrativos: 9440/39, 
10959/39, 1118/39, 18354/40, 22857/41, 19467/41, 1754/42, 6722/42, 6809/42, 11367/42, 11922/42, 
11916/42, 12315/42, 12395/42, 13849/42, 15670/42, 1307/43, 4980/43, 11297/43, 37327/43, 1474/44, 
8248/45, 8722/45, 8760/45, 9370/45, 10409/45, 10631/45, 5705/46, 8010/46, 10615/46, 2632/47, 
5404/47, 5405/47, 11453/47, 23223/47, 8687/48, 8688/48, 2630/49, 8252/49, 1028/52, 11754/59, 
20214/59, 13749/61, 20604/61, 2390/71, 29392/71, 31693/71, 4854/72, 4857/42, 27129/72, 2055/73, 
14585/73, 7550/75, 8191/75, 2279/76, 6670/79, 31050/79, 22485/81, 28597/81, 30049/81, 2386/82, 
10444/82.       

16. Bibliografia  

ANDRADE, Wilma Therezinha F. de. Presença da Engenharia e Arquitetura: Baixada Santista. São 
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Elizabeth Chirico. Revitalização e preservação do Largo Marquês de Monte Alegre. Santos: FAUS, 
1984; RODRIGUES, Olao. Cartilha da História de Santos. Santos: Gráfica A Tribuna, 1980; 
SERRANO, Fábio. “Aspectos da Arquitetura em Santos no Ciclo do Café” in: Santos: Café & História. 
Santos: Leopoldianum: Unisantos, 1995; JORNAL A TRIBUNA. Santos. 
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