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Esta não é uma carta oficial, nem mesmo uma carta protocolar. Assim 

mesmo, estou enviando cópias ao Secretário da Cultura e ao diretor do 

SPHAN. Na qualidade de simples cidadão de Santana de Parnaíba, 

serve apenas de desabafo. E quem sabe, de documento para as 

pesquisas futuras sôbre o que poderia e não foi feito para preservar a 

antiga e condenada Santana de Parnaíba. 

 

(correspondência de Henrique Bernardo Veltman à presidência 

do Condephaat, em julho de 1980). 
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RESUMO 

 
 
 
 

 
O presente trabalho trata da análise dos conteúdos históricos e dos valores 

mobilizados para a patrimonialização de uma casa seiscentista localizada em Santana 

de Parnaíba, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, tanto em nível federal 

quanto estadual. Especificamente, fazendo uma leitura crítica do processo de 

tombamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ocorrido 

em 1958 e do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico (CONDEPHAAT), ocorrido em 1981, para traçar a narrativa de como a casa 

seiscentista de Santana de Parnaíba se insere no contexto de sua 

patrimonialização/tombamento. As atitudes dos órgãos de preservação renegaram 

determinados passados em favor de outros, o que de alguma maneira não ajudou a 

conservar o bem ao longo dos anos e tampouco a nortear o planejamento urbano em 

volta dos bens patrimonializados. Este projeto se enquadra numa reflexão mais ampla 

sobre a conversão de bens em patrimônio em que as justificativas para essa 

“patrimonialização” são de certos valores que, com o passar do tempo, tornam-se 

obsoletos e não são mais compartilhados pela sociedade. Refletir sobre os valores 

conferidos a bens protegidos busca, portanto, contribuir para a reflexão para viabilizar 

a necessária atualização dos mesmos, colaborando para tornar possível uma gestão 

mais responsável desses bens e uma democratização do seu significado social. 



Keywords: Bandeiristas houses, Process Tipping, Santana de Parnaíba.  

ABSTRACT 

 
 
 
 

 
This paper deals with the analysis of historical contents and values mobilized to the 

patrimony of a seventeenth-century house located in Santana de Parnaíba, in the 

metropolitan region of São Paulo, at both the federal and state levels. Specifically, 

making a critical reading of the process of registration of the Historical Heritage 

Institute for National Artistic (IPHAN) occurred in 1958 and the Historical Heritage 

Defense Council, Archaeological, Artistic and Tourist (CONDEPHAAT), in 1981, to 

trace the narrative of how th century house of Santana de Parnaíba is in the context of 

their patrimony / tipping. The attitudes of organ preservation denied certain past for 

others, which somehow did not help to save well over the years, nor to guide urban 

planning around the patrimonies fallen. This project forms part of a broader reflection 

on the conversion of assets in equity as the justification for this "patrimony" are certain 

values that, over time, become obsolete and are no longer shared by society. Reflect 

on the values given to search protected goods therefore contribute to the reflection to 

facilitate the necessary upgrade of the same, helping to make possible a more 

responsible management of those assets and a democratization of its social meaning. 
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Introdução 

A cidade de Santana de Parnaíba está localizada a 35 

paulista. Possui atualmente uma área de 179.949 km² e uma 

108.813 habitantes, de acordo com o IBGE. 

km da capital 

população de 

 

 
Figura 1 – Mapa do Estado de São Paulo com destaque para área de Santana de Parnaíba  
que pertence a RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). 

 

Concentra grande número de bens tombados. Três edificações 

tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 1, 

que  foram   também   tombadas   pelo   Conselho   de   Defesa  do  Patrimônio 

Histórico,  Arqueológico,  Artístico e  Turístico do Estado de  São Paulo 

(CONDEPHAAT),  além  de  209  edificações,  tombadas  pelo CONDEPHAAT, 

constituindo o “centro histórico da cidade” e uma área de patrimônio natural, o 

“Morro do Voturuna”. 

 
 
 
 
 

 
1
Foram muitas mudanças na nomenclatura deste órgão: DPHAN, SPHAN, FNPM, IBPC, mas 

optamos nesta pesquisa pelo uso do nome que o órgão possui atualmente, IPHAN. 
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Figura 2 – Planta da área correspondente ao centro histórico. Fonte: casa do patrimônio de 
Santana de Parnaíba, Abril de 2015. 

 

Atualmente, concentram-se no centro da cidade as casas mais antigas, 

com datações compreendidas do final do XVII ao XX, de acordo com 

prospecções do CONDEPHAAT. 

Este núcleo urbano (209 edificações) foi tombado pelo CONDEPHAAT, 

no processo nº 21946 de 1982. Os pesquisadores, entretanto, levantam 

dúvidas se a localização do núcleo urbano do centro histórico atual foi a 

mesma desde a primeira povoação2. 

Neste trabalho estudaremos uma “casa seiscentista” situada à Praça da 

Matriz nº 09, edificada em taipa de pilão na segunda metade do século XVII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MORGADO, Naira Iracema. O Espaço e a Memória: Santana de Parnaíba. Campinas: 

Dissertação de Mestrado em História apresentado na Universidade Estadual de Campinas. 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, p.16, 1987. 
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Figura 3 – fachada da casa à Praça da Matriz nº 09, no largo da Matriz, esquina com a Rua 
Álvaro Luis do Vale. Fonte: autor do texto, outubro de 2014. 

 

Essa casa, tombada no livro histórico pelo IPHAN e pelo 

CONDEPHAAT, abriga um museu e sua entrada fica na edificação vizinha, o 

sobrado, que foi tombado no mesmo ano, porém inscrito no livro do tombo de 

belas artes. Segue abaixo fotografia do sobrado: 



13  

 

Figura 4 – fachada do sobrado à Praça da Matriz, que possui duas numerações, nº 19 e 25. A 
porta que está aberta é a entrada do Museu, no largo da Matriz, esquina com a Rua André 
Fernandes. Fonte: autor do texto, outubro de 2014. 

 

Figura 5 – Planta da casa à Praça da Matriz nº 09 e do sobrado de nº 19 e 25 Fonte: São 
Paulo, 1973, p. 17. 

 

Na planta acima, vemos à esquerda a casa de nº 9, casa seiscentista 

batizada de casa do Anhanguera e à direita, nos números 19 e 25, está o 
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sobrado, que recebe o nome de Casarão Monsenhor Paulo Florêncio da 

Silveira Camargo. Abaixo podemos ver uma foto atual do conjunto 

arquitetônico. 

 

 

Figura 6 – As duas casas em conjunto. Fonte: Autor do texto, agosto, 2015. 

 
A casa de nº 09 é uma casa térrea, comum em São Paulo nos séculos 

XVII e XVIII. De acordo com brochuras turísticas, teria pertencido ao 

bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Dizem se tratar da 

única construção seiscentista urbana, adotando o modelo das casas 

bandeiristas (rurais) com algumas adaptações ao ambiente urbano. 

Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), por meio do processo nº 557-T, aberto em 1957 e finalizado em 1958. 

Foi tombada também por ex-officio pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), por meio do 

processo nº 354, aberto em 1973 e finalizado em 1981, recebendo em  

definitivo o museu no início da década 1990, denominado Museu Histórico 

Pedagógico Casa do Anhanguera. 
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Histórico da cidade 

Santana de Parnaíba é um dos mais antigos núcleos urbanos do Brasil. 

Comemora-se o dia 14 de novembro como data de aniversário da cidade, 

levando-se em conta o ano de 1580, data em que foi provisionada uma capela 

em devoção a Santo Antonio, de acordo com Camargo (2014, p.92). Neste 

período, segundo o autor, as terras eram aforadas, entretanto, Monteiro (2009) 

aponta que sua colonização se deu por volta de 16093, pois, nos documentos 

em que leu, a região de “Parnaíba” aparece como sertão. 

A grande sesmaria de Parnaíba foi doada a Suzana Dias. O nome 

Santana faz referência a Santa Ana, avó de Jesus. De acordo com Camargo 

(2014), Suzana Dias teria recebido em sonho o pedido que batizasse a vila em 

sua homenagem e a palavra Parnaíba tem significado na toponímia, que faz 

referência a rio ruim para navegar. 

A prática da agricultura foi responsável pelo crescimento da ocupação e 

da demografia de diversas regiões de São Paulo colonial, o que também 

ocorreu em Parnaíba, com a triticultura. 

“[...] Muitos procuravam fazer suas roças afastadas do povoado. 
Havia maior facilidade de encontrar terras melhores e virgens. Assim 
fez Manoel Fernandes Ramos. As suas glebas, porém, anteriormente, 
eram aforadas. Recebeu-nas em sesmaria sua esposa Suzana Dias, 
entre os anos de 1592 e 1594, doação de Jorge Correia, então 
capitão-mor da Capitania de São Vicente. Supomos desta época já a 
capelinha a Santo Antonio. Centraliza o mui pequenino núcleo 
humano do interior paulista [...] 

4
 

 
No excerto acima, outra data é apresentada como data de doação de 

sesmaria, entre 1592 e 1594, o que denota que no passado colonial, o 

surgimento de povoados ocorria de maneira informal. A expansão demográfica 

do planalto que favoreceu o surgimento de bairros rurais de São Paulo foi 

exatamente a prática das sesmarias, prática apontada na obra de Monteiro 

 

3MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra. Bandeirantes e índios nas origens de São Paulo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p 96. 

4 Este excerto é de autoria de Paulo Florêncio da Silveira Camargo, um dos primeiros a 
escrever a História de Santana de Parnaíba. Em homenagem a ele, o Casarão sobrado que 
fica ao lado da casa número 9 recebeu seu nome. Paulo Florêncio foi membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo e, assim como outros autores, procurou dar uma 
importância muito grande às ações dos paulistas sertanistas, os “bandeirantes”. Destaca-se 
ainda o autor do Brasão do município, Afonso d'Escragnolle Taunay, que também foi membro 
do Instituto Histórico e diretor do Museu do Ipiranga. Destaca-se também Julio Abe, arquiteto e 
museólogo, responsável pela atual (2015) museografia. 
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(2009), pois “impulsionadas pela agricultura de plantação de gêneros 

alimentícios de subsistência5 é que as regiões iam sendo ocupadas”. A vida 

produtiva das plantações era de três anos, sendo necessária a aquisição de 

terras virgens (chamadas de matos maninhos nos documentos) ou terras 

abandonadas para iniciar novos cultivos e essas terras eram recebidas em 

sesmarias. 

Monteiro (2009) aponta ainda a necessidade de mão de obra como fator 

de deslocamento. As vilas de Mogi das Cruzes e Parnaíba surgiram próximas a 

aldeamentos. Parnaíba estava a oito léguas do Aldeamento de Barueri e a 

trinta e seis léguas de São Paulo. Ainda como afirmou Monteiro, “o surgimento 

de novos núcleos populacionais, cada vez mais distantes das primeiras vilas, 

acompanhava o desenvolvimento do apresamento indígena, como meio de 

suprir as necessidades de trabalho” (2009 p 103). 

Conforme consta em Ata da Câmara de São Paulo, a sesmaria de 

Parnaíba foi elevada a Vila somente em 1625. Essa demora se deu pela 

resistência da Câmara de São Paulo, receosa de perder o controle do 

aldeamento de Barueri6. 

A população colonial dos arredores de São Paulo estava ciente das 

negociações e dos conflitos referentes à proteção mútua entre portugueses e 

algumas tribos indígenas, de maneira que não era possível capturar índios nas 

proximidades das vilas, podendo ocorrer grandes conflitos, por isso a busca de 

índios foi ocorrendo em distâncias cada vez maiores, no sertão, dando fama 

aos desbravadores. 

[...] moradores de São Paulo impuseram um padrão de ocupação da 
região com as bandeiras, que eram expedições de apresamento de 
índios para o interior do território, que se deram de forma sistemática 
a partir do século XVI

7
. 

 
 
 
 

 
5 
MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra. Bandeirantes e índios nas origens de São Paulo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p 109. 

6
Ibidem. p 112. 

7 
SPOSITO, Fernanda. Santos, heróis ou demônios? Sobre as relações entre índios, jesuítas e 

colonizadores na América Meridional (São Paulo e Paraguai/Rio da Prata, séculos XVI - XVII). 

Tese (Doutorado em História Social). São Paulo: FFLCH-USP, 2012. 
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As diversas etnias indígenas que habitavam a zona litorânea foram 

denominadas genericamente pelo colonizador de Tupis8, desconsiderando as 

diversas linhagens (Tupinambá, Tupiniquim, Tamoio, Terminó, Tabajara 

Potiguara, Caeté, Guarani9); já as que habitavam o sertão, sendo algumas 

tribos desconhecidas, foram denominadas de Tapuias (inimigos). As disputas 

inter-tribais contavam muitas vezes com aliança de colonos portugueses, no 

intuito de obter com a parte perdedora a captura de índios. 

No entorno das Vilas, devido à mortandade causada por vários fatores e 

pela necessidade de se repor os plantéis de escravos/administrados indígenas, 

o apresamento se dava a distâncias cada vez mais longas. Essas expedições 

ficaram conhecidas como “bandeiras”, “entradas”, “malocas”. A historiografia 

convencionou chamar de bandeirantes os homens que faziam as expedições, 

mas que à época eram apenas denominados de “portugueses de São Paulo”, 

“sertanistas”, “mamelucos”, “maloqueiros” 10. 

Davidoff (1984), ao contrapor as informações de alguns textos que 

elevam o mameluco bandeirante a herói com as informações dos inventários e 

testamentos publicados, aponta informações mais verossímeis. Davidoff 

demonstra que a máxima de que são os bandeirantes heróis expedicionários 

poderia dar lugar a interpretações mais comuns entre os pesquisadores do 

tema que afirmam: os paulistas buscaram um remédio para sua pobreza11. 

No início da república, nas primeiras décadas do século XX, a elite 

econômica conseguiu incutir e legar a essas figuras o papel de fundadores do 

Brasil, muitas vezes beirando à fantasia. A cidade de Santana de Parnaíba, 

que possui o lema “Berço dos Bandeirantes”, foi terra natal de alguns 

 
 

 

8
MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra. Bandeirantes e índios nas origens de São Paulo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 33. 

9 
CASCUDO, L. C. Geografia dos mitos brasileiros. 3ª edição. São Paulo. Global. 2002. p. 

57,58. 

10
SPOSITO, Fernanda. Santos, heróis ou demônios? Sobre as relações entre índios, jesuítas e 

colonizadores na América Meridional (São Paulo e Paraguai/Rio da Prata, séculos XVI - XVII). 

Tese (Doutorado em História Social). São Paulo: FFLCH-USP, 2012.p 51. 

11 
DAVIDOFF, Carlos Henrique. Bandeirantismo: verso e reverso. 2ª edição, São Paulo, 

Brasiliense, 1984. p.24 
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sertanistas e de outros não nascidos naquela vila, mas que se estabeleceram 

posteriormente. 

John Monteiro (2009) aponta a grande concentração de índios arrolados 

nos inventários de Santana de Parnaíba, em razão de uma crescente lavoura 

comercial12. O número era tão grande de cativos que o plantel dos irmãos 

André, Domingos e Baltazar Fernandes formou as bases das vilas de Parnaíba, 

Itu e Sorocaba. Em 1643, André Fernandes fez uma doação para que fosse 

instalado um mosteiro Beneditino em Parnaíba e dentre os moradores desse 

mosteiro destaca-se o frei Agostinho de Jesus13. 

Os paulistas, entre eles o próprio André Fernandes, lutaram nas missões 

Espanholas, na região do Guaíra, entre os atuais territórios de Brasil, Paraguai 

e Uruguai. Para Shunk (2012), as reducciones de índios dos espanhóis eram 

mais atrativas para os paulistas, pois tais indígenas (grande parte deles de 

tribos Guarani) dominavam bem a agricultura e alguns eram bons artífices que 

produziam belas peças em madeira, encontradas em algumas capelas rurais 

localizadas em São Paulo e seu entorno e tombadas pelo IPHAN. 

O autor credita a esses indígenas artífices a confecção do retábulo da 

capela de Nossa Senhora da Conceição do Voturuna e de entalharem alguns 

cachorros (peças de madeira que formam o beiral da casa) da casa nº 09. 

Segundo Schunk (2012), alguns desses guaranis aprisionados por 

“bandeirantes” foram trazidos ao mosteiro parnaibano. 

O século XVIII de acordo com Morgado (1987) trouxe mudanças sociais 

com uma nova configuração das elites em relação a estrutura comercial da 

cana de açúcar. Uma transição de uma sociedade de fronteira para uma 

sociedade assentada na agricultura comercial, o que para autora diferenciou as 

 
 
 

 
12 

MONTEIRO. Negros da terra. Bandeirantes e índios nas origens de São Paulo. São Paulo: 

Companhia das Letras. 2009. p. 79 

13 
No mosteiro parnaíbano morou Frei Agostinho de Jesus foi um dos expoentes da produção 

sacra do segundo século de ocupação do Brasil. Sua obra é maneirista na transição para o 

barroco e possui uma significativa produção de Santos em terracota espalhados pelo Brasil. ver 

SCHUNK, Rafael. Frei Agostinho de Jesus e as tradições da imaginária colonial brasileira - 

séculos XVI – XVII. Dissertação de Mestrado de Orientação: Prof. Dr. Percival Tirapeli, UNESP, 

2012. 
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camadas sociais. Coexistiu uma relação entre as classes e o patriarcado que 

fizeram poderosos as elites locais14. 

No XIX a vila contava com “35 engenhos de açúcar, dos quais 19 

produziam apenas aguardente e rapadura; 10 fazendas de criação e um forno 

de cal”. O centro da vila não era moradia para os grandes proprietários, mas a 

sede do poder civil e religioso. 

Em 1899, foi feita uma solicitação à Câmara Municipal de cessão de 

direitos para exploração industrial de uma cachoeira na entrada da cidade. As 

obras seguiram até 1901, quando a empresa “The São Paulo Railway Light & 

Power C.º” construiu uma Usina Hidroelétrica, trazendo certo incremento 

demográfico para a cidade, com a vinda de operários, além de prosperidade 

econômica com pousadas e restaurantes na região. 

Desde que foi desmembrada do termo de São Paulo em 1625, a Vila 

vinha perdendo algumas áreas que faziam parte do seu território: Jundiaí, 

Sorocaba, Itu e São Roque, quase imediatamente após o desmembramento. 

Em 1948, desmembra-se Barueri e, em 1959, Pirapora do Bom Jesus e 

Cajamar. 

Essas áreas desmembradas que se tornaram cidades, são atualmente 

dinâmicas em suas economias em função da implementação de grandes 

rodovias e ferrovias em seu território, como SP-250, SP-021, SP-280, SP-330 

(Rod. Bandeirantes, Rodoanel, Castelo Branco, Anhanguera) e Estrada de 

Ferro Sorocabana (Atual CPTM – Linha 8 Diamante e a Estrada de Ferro 

Santos-Jundiaí, atual linha 7 Rubi da CPTM). 

Os moradores de Parnaíba não possuíam tantos recursos que 

pudessem fazer grandes reformas, tão pouco a cidade havia chamado atenção 

da especulação imobiliária, o que favoreceu a pouca alteração das fachadas 

das residências e não por uma consciência patrimonial. 

Na chegada ao século XX, com a criação da Rodovia SP 312, antiga 

estrada de Itu, a cidade ganha a instalação de indústrias. Em meados dos anos 

70 do século XX, inicia-se a construção do bairro Alphaville/Tamboré, na 

cidade de Barueri, abrigando empresas “não poluentes” como a HP, Sadia, Du 

 

14 
METCALF, Alida. Family and Frontier in Colonial Brazil Santana de Parnaíba 1580 1822. 

Berkeley: University of California Press, 1992. 



20  

Pont e Confab. Para atender a necessidade dessas empresas, o primeiro 

condomínio residencial foi lançado em 1973. 

A partir de então, a região começa a conurbar com mais residenciais, 

dando origem ao famoso bairro ALPHAVILLE, entre as cidades de Barueri e 

Santana de Parnaíba, em antigas áreas de fazendas. Este bairro trouxe um 

impacto econômico significativo para Santana de Parnaíba, sendo até os dias 

de hoje a maior fonte de receita para o município, com o IPTU dos residenciais. 

 
 

O objetivo desta pesquisa é estudar os processos de tombamento da 

casa da praça da matriz, conhecida como Museu Casa do Anhanguera, 

efetuados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

em 1958 e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) em 1981. 

Nesta análise dos tombamentos, pretendemos refletir principalmente 

sobre qual foi a história mobilizada nos órgãos de patrimônio para embasar a 

proteção oficial da casa seiscentista. Comparando os processos, verificaremos 

o que foi selecionado e o que foi excluído do passado de Santana de Parnaíba. 

Este trabalho de conclusão de curso é dividido em 3 capítulos. No capítulo 1, 

apresentaremos a tese que circulou no IPHAN sobre as casas antigas em São 

Paulo, que ficaram conhecidas como “casas bandeiristas”. 

Especificamente destacaremos como aparece a “casa urbana de Parnaíba” e 

como ela dialoga com o propósito de Luís Saia. 

Apresentaremos um breve panorama da discussão da tese sobre as 

“casas bandeiristas” de Luis Saia por outros autores, como a crítica do 

professor Carlos A. C. Lemos. Verificaremos o que estava em jogo no período 

entre a intelectualidade no esforço de unir a multiplicidade paulista em razão da 

imigração à ideia de bandeirantes, tendo como um ponto fundamental a 

comemoração do IV centenário de São Paulo. Por fim, apontaremos por quais 

caminhos segue o debate sobre as casas construídas no segundo século de 

colonização ou casas seiscentistas ou ainda “casas bandeiristas” nos dias 

atuais. 

No capítulo 2, apresentamos as fontes: os processos de tombamento do 

IPHAN e do CONDEPHAAT. Notaremos, também, a existência de outros 



21  

documentos que não compõem os autos, mas que são reveladores para o 

entendimento das práticas dos órgãos de preservação. 

No capítulo 3, concentraremos a análise dos processos de 

patrimonialização, porém não pretendemos anacronicamente encontrar 

posturas que atualmente são utilizadas para realizar tombamentos que os 

agentes que atuaram à época da patrimonialização do nosso objeto não 

possuíam; por exemplo, uma visão antropologizada15. 

Assim, cabe destacar a obra de Alois Riegl sobre o culto aos 

monumentos, em que o autor aponta a diferença entre os monumentos em 

duas categorias: os intencionais dos não intencionais. “Não é sua destinação 

original que confere a essas obras a significação de monumentos; somos nós, 

sujeitos modernos, que a atribuímos16” ou como aponta Choay: 

A especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo 
de atuação sobre a memória. Não apenas ele a trabalha e a mobiliza 
pela mediação da afetividade, de forma que lembre o passado 
fazendo-o vibrar como se fosse presente. Mas esse passado 
invocado, convocado, de certa forma encantado, não é um passado 
qualquer: ele é localizado e selecionado para fins vitais, na medida 
em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a 
identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou 
familiar

17
 

Cabe-nos neste trabalho ter em mente os princípios de Alois Riegl para 

com o valor dos monumentos para observarmos os agentes do patrimônio e os 

valores e conteúdos históricos atribuídos, construídos e mobilizados. Foi uma 

ação que excluía a sociedade das decisões, onde os experts do patrimônio 

tomaram decisões. 

Discutiremos a falta de pesquisa histórica e as lacunas de informação, 

verificaremos a atuação de historiadores e arquitetos, observaremos que isso 

tudo está inserido dentro de uma preocupação dos anos 50 com uma 

articulação em rede de apoio para a projeção da memória paulista, 

observaremos qual atribuição de valor estavam interessados. 

 
15

SIQUEIRA, Lucília Santos. A história que foi usada nos tombamentos e na conservação da 
Casa do Conselheiro Rodrigues Alves Lucília. Revista CPC, São Paulo, n.19, p.49–79, jun. 
2015, p. 15. 
16 

RIEGL, A. El culto moderno a los monumentos. Madrid: Machado Libros S.A, 2008, p. 29. 
17 

CHOAY, Françoise. Alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2001, p. 
18. 
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Capítulo 1 – A casa de Santana de Parnaíba e as casas bandeiristas 

 
O processo de definição dos bens culturais nacionais a serem protegidos 

foi uma iniciativa da elite dos intelectuais brasileiros, como apontou Miceli, de 

que a preservação do “patrimônio histórico e artístico nacional” constituiu a 

política cultural mais bem sucedida na área pública deste país: 

Essa geração de jovens intelectuais e políticos [...] converteu sua 
tomada de consciência do legado barroco em ponto de partida de 
toda uma política de revalorização daquele repertório que eles 
mesmos mapearam e definiram como uma “identidade nacional” 
iluminista no tropico dependente [...] amostra requintada e 
reverenciada das culminâncias de seu universo simbólico e, ao 
mesmo tempo, o inventário, arrolado à sua imagem e semelhança, 
dos grandes feitos, obras e personagens do passado. A política do 
patrimônio ostenta essa marca classista em tudo que lhe diz 
respeito

18
. 

 

Como observa Marins (2008), foram os “intelectuais “modernistas”” que 

lançaram as bases do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

SPHAN, em 1937, operando dentro do governo ditatorial de Getúlio Vargas. O 

autor aponta ainda que, nos anos de 1920, os modernistas fizeram algumas 

viagens de descobertas em busca das belezas desprezadas, mas 

genuinamente brasileiras, presentes nas construções remanescentes 

edificadas no período colonial, sobretudo as suntuosas construções civis, 

militares e igrejas barrocas nas cidades baianas, pernambucanas, mineiras e 

paraibanas. 

De acordo com Lowande (2010) 

 

“Um empreendimento cultural do porte do que foi pretendido pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), isto é, 
a proteção de um patrimônio cultural disperso numa área de mais de 
oito milhões de quilômetros quadrados, precisou, necessariamente, 
contar com o apoio de intelectuais detentores das mais diversificadas 
versões sobre a “evolução” da nação (talvez o único ponto 
consensual entre eles

19
)”. 

 
 
 
 

 

18
Ibidem p. 360. 

19 
LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo. Orientando-se em meio a lapsos: considerações 

sobre a produção historiográfica relativa às políticas públicas de preservação patrimonial no 

Brasil. Revista CPC, São Paulo, n.15, p. 050-066, nov. 2012/abr. 2013, p. 9. 
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Lowande (2010) aponta ainda que, dentro dessas diversificadas versões 

sobre a nação, temos o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e a Sociedade 

Etnografia e Folclore de São Paulo, com Mário de Andrade e seu discípulo Luis 

Saia, que desejavam focar atenção na cultura primitiva da nação, mameluca, 

para usar um termo de Luis Saia. 

Luis Saia, natural de São Carlos, nascido em 1911, ingressou no curso 

de engenheiro-arquiteto mantido pela Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, em 1932. Gonçalves (2007) aponta que Saia teria se aproximado 

de Mário de Andrade quando participou do curso de Etnografia e Folclore da 

Prefeitura de São Paulo. 

O SPHAN criou a noção de Patrimônio no Brasil, bem como o 

conhecimento acadêmico para sua legitimação. Esse Serviço do Patrimônio 

afastava a população do debate do que seria ou não tombado e a preservação 

do patrimônio se tornou uma questão de Estado, enquanto que o termo 

patrimônio passou a ser vinculado à ideia de monumento arquitetônico. 

São Paulo não foi o destino das “viagens de descobertas” por ter sua 

arquitetura colonial pouco faustosa. O fausto das construções paulistas possuía 

elementos estrangeiros, como o estilo surgido com o favorecimento do café, o 

ecletismo e o classicismo, que não fazia sentido para a atuação da repartição 

que buscava o mito de origem da nacionalidade. 

[...] A miséria artística nacional em São Paulo em que o critério 
de tombamento que o passado nos deixou... tem de ser outro. 
Tem de ser histórico e, sem se preocupar muito com a beleza, 
há de se reverenciar e defender especialmente as capelinhas 
toscas [...] restos de um luxo esburacado que o tempo 
esqueceu de destruir

20
[...] 

 

 
A atuação da 4ª regional do IPHAN de São Paulo teve início em Abril de 

1937. Uma das primeiras atividades realizadas por esta regional foi a 

localização do que restava de bens coloniais paulistas. 

 
 

 
20 

Mário de Andrade apud ANDRADE, Antônio Luís Dias de. Um Estado Completo que pode 

jamais ter existido. São Paulo, FAU-USP, Tese de Doutoramento, 1993. p.116 
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Durante a direção de Mário de Andrade, foram tombados 17 bens. Em 

1938, Mário de Andrade deixou o cargo de diretor da regional do SPHAN; em 

1945 ano de sua morte, substituído por Luis Saia em 1946, que ficou no posto 

até 1975, dando sequência à política traçada por Mário de Andrade, no entanto 

deixando um pouco de lado a arquitetura religiosa para se dedicar à arquitetura 

civil. 

As edificações denominadas “bandeiristas” foram nomeadas pelo Diretor 

do 4º Distrito do IPHAN, Mário de Andrade, como “Casas Velhas21”, no primeiro 

relatório do IPHAN em 1937. Essa expressão nada dizia sobre o tipo 

arquitetônico. “Descobrimos coisas espantosas, casas de bandeirantes e 

outras loucuras. É claro que coisas bonitas também22”. 

Para Mário de Andrade, a importância das casas foi o fato de terem 

resistido ao tempo sem se atrelarem a fatos expressivos. Cabe destacar uma 

edição da revista do IPHAN, publicação divulgadora de teorias de formação do 

patrimônio nacional brasileiro, onde Luis Saia teria um artigo publicado. Nesse 

momento ele ainda não categorizava esses tipos de habitações com a 

denominação que adquiriram posteriormente de “bandeiristas”. 

“Desde o início de suas atividades no Estado de São Paulo, 
tem o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
encontrado, entre as peças recenseadas no planalto, um tipo 
de residência rural que várias razões induzem a considerar 
como solução arquitetônica típica para os fazendeiros mais 
abastados do século XVII

23
”. 

As “casas velhas”, sob o olhar de Mário de Andrade ganharam outro nome e 

outro caráter nesse artigo de Saia, sendo 12 ao todo, nos seguintes locais: 

 Bairros paulistanos de Santana, Tatuapé, Jabaquara, Caxingui e 

Santo Amaro; 

 

21 
LEMOS, Carlos A.C. Apud MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto. Estudo sobre o 

restauro de casas bandeirista. Coleção Olhar Arquitetônico, São Paulo, Romano Guerra, 2008. 
p. 25 
22 

ANDRADE, M de. Cartas de Trabalho, correspondência com Rodrigo Mello Franco de 
Andrade (1936-1945). Brasília: MEC/SPHAN-pró-Memória, Publicações da SPHAN nº 33, 
1981. 

 
23 

Na publicação, recebem o nome de habitações rurais paulistas do segundo século ou casa 
de fazenda, essa revista é a de nº 8 de 1944. 
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 Itapecerica da Serra: Sítio do Calu; 

 
 Cotia: Sítio do padre Inácio e Mandú; 

 
 São Roque: Sítio Santo Antônio, Querubim e São Romão 

 
 Sorocaba: Casa da Fazenda Quinzinho 

 

Figura 7 – Esquema das casas nos arredores de São Paulo. Fonte: Revista do IPHAN, 1944, p 
263. 

 
 

 
“A residência do potentado paulista (casas rurais) instala-se 
num retângulo, com paredes de taipa de pilão, telhado de 
quatro águas e coberturas com telhas de canal, a meia costa 
nas proximidades de um riacho a planta se desenvolve um 
esquema bem preciso: uma faixa social fronteira, contém a 
capela e o quarto de hóspedes e no meio o alpendre; atrás 
dessa faixa em correspondência com as divisões dela, em 
torno de uma sala central os quartos se dispõe lateralmente, às 
vezes ao fundo

24
” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
SAIA, Luís. Morada Paulista. São Paulo: Editora Perspectiva – 3ª ed. – 1ª reimp. 2005. 
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Figura 8 – Planta geral de uma casa bandeirista com detalhe para o frontispício assemelhando 
de acordo com Luis Saia à simetria paladiana. 
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4214 

 
 

Figura 9 - Sede do Sítio do Padre Inácio em Cotia. Fonte: www.cultura.sp.gov.br. Casa Inscrita 
no Livro das belas artes. Casa bandeirista tipo “puro”. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4214
http://www.cultura.sp.gov.br/
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Figura 10 -. Sítio do Mandú em Cotia / Foto: Raquel Ziskind disponível em 
www.turismo.sp.gov.br. Casa Inscrita no Livro Histórico. Casa bandeirista tipo “tardia”. 

 

Os exemplos puros dessas residências bandeiristas seriam os mais 

antigos, definidos quando a mão de obra era farta e de boa qualidade; ao 

edificarem a casa bandeirista faziam um alicerce em taipa que perdurava 

muito, cavando cerca de 60 cm no solo e os alicerces de edificações de épocas 

posteriores apresentavam maior desgaste da taipa, pois estavam com pouca 

profundidade, cerca de 20 cm apenas. “Com a debandada dos paulistas para 

Minas, teriam escasseado os bons construtores”25. 

O tipo puro de casa bandeirista aplica-se quando havia o uso da madeira 

Canela Preta, Taipas de Pilão mais delgadas e paus roliços travando 

internamente as paredes26. Dessa maneira, estabelecendo um padrão estético 

modelar que seria puro27. Para Mayumi (2008), esse tipo puro orientou as 

restaurações para a “recuperação da pureza original”. Como podemos também 

observar em Gonçalves (2007), o restauro de recomposição de unidade 

estilística baseado nos princípios de Viollet-Le-Duc foi amplamente aplicado 

 
25

SAIA, Luís. Morada Paulista. 2a ed., São Paulo: Perspectiva, 1978.p 81. 
26

“O Vale do Tietê, entre Itaquaquecetuba e Itu, concentra também as mais antigas residências 

rurais do período colonial paulista, chamadas pela historiografia de casas “bandeiristas”. Esse 
apelido foi cunhado pela coincidência de que a construção de uma parte delas foi feita durante 
o período das bandeiras, sobretudo aquele ligado às zonas de exploração aurífera. Há várias 
dessas casas “bandeiristas” na própria cidade de São Paulo, sendo talvez a mais antiga aquela 
denominada “Casa do Tatuapé”, cuja construção deve ter ocorrido entre 1668 e 1698. Já a 
região entre Cotia e Itu concentra a maior quantidade de moradias “bandeiristas” fora da 
capital”. IN: SETÚBAL, Maria Alice (coord. do projeto) Terra paulista: trajetórias 
contemporâneas. São Paulo: CENPEC/Imprensa Oficial, 2008, p. 137-167. 

27
MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto. Estudo sobre o restauro de casas bandeirista. 

Coleção Olhar Arquitetônico, São Paulo, Romano Guerra, 2008, p 31. 

http://www.turismo.sp.gov.br/
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nas restaurações do IPHAN, transparecendo não só nas ações, mas nos 

discursos dos técnicos28. 

A valorização das bases étnicas e sociais entre portugueses e indígenas 

(os mamelucos) explica, segundo Luis Saia, um pouco da casa paulista do 

período colonial. Com a dificuldade de transpor a Serra do Mar e com toda a 

importância dada ao nordeste do Brasil para a exploração de cana de açúcar, 

São Paulo teria se isolado e criado um universo próprio, que, para o 

engenheiro-arquiteto Luis Saia, poderia ser sintetizado na figura do 

bandeirante. 

Na visão de Luis Saia, o que diferenciava os colonos paulistas dos 

colonos espanhóis era a mestiçagem: enquanto na América espanhola os 

colonos teriam aniquilado os indígenas, na América portuguesa, a dieta 

alimentar, a linguagem e a técnica militar dos povos indígenas são 

incorporadas junto ao colono paulista29. De acordo com o autor, a solução 

mestiça sistematizou uma técnica erudita inspirada em Andrea Palladio, “esse 

tipo de habitação de classe dominante bandeirista é legítima expressão 

mestiça mameluca30”. 

As casas de tipo tardio, de qualidade menor, se justificariam por certo 

declínio paulista, pois os taipeiros se bandeavam para áreas mais novas onde 

ocorria abastança financeira. 

Entretanto, o termo “seiscentista”, “setecentista” ou “bandeirista” que 

classifica um “tipo” arquitetônico, necessita de uma desambiguação. Apesar de 

Luis Saia não ter fundamentos referentes à pesquisa histórica de determinadas 

casas, no sentido de produzir uma síntese explicativa da existência delas ou do 

motivo pelo qual se convencionou adotar aquele modelo para as construções, 

ao longo de sua trajetória empregou tal termo, convencionando a denominação 

 
 
 
 

28 
GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica. A experiência do SPHAN em 

São Paulo, 1937-1975. São Paulo, Annablume, FAPESP, 2007, p. 56. 
 

29
SAIA, Luís. Morada Paulista. São Paulo: Editora Perspectiva – 3ª ed. – 1ª reimp. 2005, p. 31. 

30 
Idem. 
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de “bandeirista 31 ”. O termo “bandeirista” surge a partir de um texto que 

escreveu por conta da inauguração da “casa do bandeirante”, um museu 

instalado numa casa seiscentista (casa construída nos 1600) localizada no 

bairro paulistano do Butantã. 

A data dessa inauguração é de tremenda importância, 1954, pois se 

aproxima da data de início da fase preliminar do tombamento da casa que é 

nosso objeto de análise, a de nº 09 localizada em Santana de Parnaíba. Marins 

(2003) faz uma ampla análise da construção de monumentos comemorativos 

dos 400 anos de fundação de São Paulo, que se comemorou em 1954. 

Buscou-se a especificidade identitária de São Paulo e sua inserção e 

importância na história nacional32. 

A precariedade material paulista constituía testemunhos incômodos para 

a elite paulista desde o final do século XIX. 

[...] “Correspondendo às transformações materiais e étnicas da 
cidade, transformavam-se também as relações históricas com o 
passado colonial. A criação do Museu Paulista e do próprio Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo metabolizaram a recuperação 
idealizada das elites ancestrais de São Paulo, sobre as quais pesava 
a ignorância documental e factual – e pairava o espectro da 
miscigenação e do obscurantismo de linhagem. 

 

“Ao mesmo tempo em que se destruíram os vestígios materiais, foram 
sendo reconstruídos os feitos bandeirantes, enaltecidos pelo 
pioneirismo que legara ao país a configuração geográfica arrancada à 
Coroa espanhola. À louvação dos feitos sertanistas correspondeu 
ainda o enaltecimento da raça, síntese entre o gentio e o colonizador, 
que excluía naturalmente o negro africano”

33
 [...] 

No início do XX, os autores das genealogias e outros pesquisadores 

como Affonso Taunay transformaram os sertanistas, rústicos e empobrecidos 

nos heróis e intrépidos bandeirantes. 

Estavam, portanto, ultimadas as bases para a reconciliação 
ideológica entre as elites e o passado paulista, lançando mão de uma 
construção simbólica elástica, capaz não só de permitir a coesão das 

 

31 
VII Encontro de História da Arte: Os caminhos da história da arte desde Giorgio Vasari. 

Gabriela Lodo [et al.], (organizadora). Campinas, SP: UNICAMP/BC/IA, 2012. 

32 
MARINS, Paulo César Garcez. O Parque Ibirapuera e a construção da identidade 

paulista. Anais do Museu Paulista, história e cultura material, São Paulo, v. 6-7, p. 9-36, 1998- 

1999, p. 22. 

33 
Idem. 
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camadas dirigentes, mas também a clivagem entre elas e os demais 
paulistas do século XX – bem como entre estes e os demais 
brasileiros

34
 

O IV centenário seria, portanto, o ponto da materialização das alegorias 

bandeirantes na paisagem. Eis que em 1951 é criada uma autarquia destinada 

a preparar as festividades. Denominada de “comissão do IV centenário da 

cidade de São Paulo”, iniciou com a abertura da 2ª bienal de Arte de São Paulo 

e deveria se encerrar em 25 de julho de 1955, entretanto, durou até 1960. 

A casa velha do Butantã é doada em meados de 1950 à Prefeitura de 

São Paulo: 

“Junho de 1954 – A Comissão do IV Centenário da Cidade de São 
Paulo autoriza a execução dos trabalhos de restauração, que são 
orientados por Luis Saia, chefe do 4º. Distrito do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional e dirigido por Benedicto Pacheco. São Paulo, 29 
de setembro de 1955”. Assina: Benedicto Pacheco”. 

 

O trecho acima se refere à primeira folha do caderno de obras, 

organizado por Benedicto Pacheco com fotografias de Germano Graeser, 

ambos contratados pela comissão. 

Seguindo a exploração do significado das habitações coloniais, anos 

depois, Carlos Lemos desde a década de 60 explora o assunto de outra 

maneira. Insiste na atenção ao “Programa de Necessidades” que identifica as 

condições de habitabilidade, segurança e conforto. Especificamente, o 

programa de necessidades residenciais refere-se ao uso cotidiano familiar: 

comer, dormir, ocupar-se das lides domésticas e relacionar-se com vizinhos. 

Podemos delinear, portanto, o surgimento de um debate sobre as 

primeiras residências paulistas com Luis Saia e sua Nota Sobre Arquitetura 

Rural Paulista do Segundo Século, em 1944, na Revista do IPHAN nº 08. E em 

1954, durante as comemorações do quarto centenário, em que se restaurou 

uma casa seiscentista do Butantã e Luis Saia escreve o texto: A casa 

bandeirista – uma interpretação. 

Luis Saia publica um artigo na Revista Acrópole em 195535 e Lemos em 

1957, eles estão discutindo a arquitetura paulista primitiva. No ano 1969, a 

 

34
Ibidem. 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo publicou um texto do 

professor Carlos Alberto Cerqueira Lemos com o título: Notas sobre a 

arquitetura tradicional de São Paulo. Traz apontamentos das pesquisas do 

professor, afirmando se tratar de colheitas de informações realizadas quando 

os arquitetos Eduardo Corona e Carlos Lemos elaboravam pesquisas para a 

elaboração do dicionário de arquitetura brasileira. 

Para Carlos Lemos, o partido arquitetônico do tipo bandeirista foi 

caracterizado, segundo o autor, pela pulverização ou fragmentação do 

programa em várias construções, tendo como centro de interesse a casa de 

moradia familiar. 

Lemos aponta ainda a necessidade de se ter em mente o significado do 

uso de determinadas palavras arroladas nos inventários e testamentos 

quinhentistas e seiscentistas do Arquivo Público do Estado de São Paulo, a 

saber: “lanço”, palavra que significa uma série de cômodos encarreirados 

formando um fila perpendicular à rua. “Casa”, que naquele tempo indicava 

qualquer aposento da residência; aparecendo nos documentos como casas de 

moradas, lanço de casas, casa de dormir, casa de banhos, casa de farinha, 

casa de moenda. “Corredor” tinha o sentido de distribuidor de circulação. 

“Sobrado” é o que sobrou, corresponderia hoje ao sótão. “Tacaniça” refere-se 

ao seu termo latino tectumannexus: cozinha (“puxado”). 

“Luis Saia foi o primeiro entre nós no esforço de compreensão da 
casa bandeirista, analisando-a dentro de um panorama correto, 
baseado na bibliografia então disponível que envolvia a condição do 
isolamento do planalto; a condição mameluca, o descaso paulista 
com as ordens no ultramar; o regime feudal de posse da terra e o 
sistema militarista de organização das bandeiras que lhe deu um 
panorama socioeconômico daquele tempo”

36
. 

Carlos Alberto Cerqueira Lemos faz uma crítica: de que Luis Saia nunca 

leu “sistematicamente os documentos guardados no Arquivo do Estado e 

apoiou-se unicamente na análise de cerca de doze exemplares de casas rurais 

 
 
 

 
35 

LEMOS. C. A. C. A casa bandeirista nos inventários do segundo século. ACROPOLE, São 
Paulo. Nº 228, 1957. 
36 

Idem, p. 50. 
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por ele identificadas até o início da década de 5037”. Entretanto, Lemos não 

desmerece o trabalho de Saia, pois reconhece que estava naquele momento 

inserido na lógica vigente do IPHAN, em que as obras de restauro eram 

conduzidas de modo a comprovar as teses levantadas anteriormente 

Esta ênfase nos permite compreender as eventuais incoerências 
constatadas no tempo e situações similares, os excessos cometidos 
ao se procurar reviver a pureza dos projetos originários e o desprezo 
por certos períodos históricos e pela historicidade dos edifícios em 

que intervinha.38 
 

Lemos atenta para a inconsistência da tese de Luis Saia, fichando 

inventários e testamentos e leitura de escrituras localizadas no 2º tabelião de 

notas, onde pôde documentar o que foi a arquitetura bandeirista. Ele localizou 

desde o primeiro momento casas com diferentes programas de necessidades 

que negam o partido arquitetônico bandeirista, com cozinhas nas mais diversas 

proporções, casas na maioria com três lanços, com um ou dois corredores na 

frente ou em sua volta. 

Saia elegeu a casa do padre Inácio em Cotia, construída na Sesmaria de 

Roque Soares de Medela, figura importante do sec. XVIII, como edificação de 

tipo puro, representante dos tempos “heróicos da sociedade bandeirante“. De 

planta quadrada, um só corredor, sala central, quarto de hóspedes capela e 

alpendre fronteiro. 

Luis Saia pede a Dom Clemente da Silva Nigra que localize na cidade de 

Cotia um padre de nome Inácio. De maneira muito apressada, Dom Clemente 

diz ter havido em Cotia um padre de nome Inácio Francisco do Amaral e que 

sua tia já idosa tinha problemas de locomoção até a cidade, por isso solicitou 

realizar missas na capela da casa. 

Nigra verificou que a Tia de Inácio era Luiza, viúva de Francisco Soares 

Medela, filho do famoso Roque Soares Medela, que havia criado fazenda em 

uma sesmaria de Cotia em 1721, então Saia associou a casa a Medela. A casa 

 
 
 

37
LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido 

pelo café. São Paulo: EDUSP, 1999. p 50. 

38
Ibidem, p.51. 
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inventariada do falecido Francisco Soares Medela, marido de Luiza, não é a 

mesma casa que Saia estava procurando explicar a origem39. 

Lemos (2000, p.53) aponta que os inventários e outras fontes elucidam 

muita coisa, ao fazer o percurso de olhar documentos como: maços de 

população de Cotia, pesquisa em cartórios dos proprietários antecessores, 

registros paroquiais, etc. 

Num dos maços de população, Lemos descobre Luiza Leme de Barros, 

viúva, 62 anos, residindo com três filhas e Inácio Francisco Amaral, portanto 

indica que o famoso Inácio morava com Luiza numa outra casa, que foi erguida 

com a técnica do pau de sebe ou taipa de mão, informação que aparece nos 

testamentos e inventários40. 

Ao que consta nos documentos, uma das filhas de Luiza, Ana Barros, é 

quem de fato herdou a casa que erroneamente recebe o nome de casa do 

padre Inácio. Essa herança consta no testamento de óbito de seu tio, Padre 

Rafael Antonio de Barros. Rafael foi o único que construiu casa com a técnica 

da taipa de pilão dentro da sesmaria de seu pai, os demais usaram taipa de 

mão. Portanto, a casa “Sítio do padre Inácio” deveria ser denominada sítio do 

padre Rafael. 

Os documentos afundam nesse exemplo a tese de Saia dessa 

residência representar a época áurea do bandeirismo. Cruzando as datas dos 

documentos, Lemos pôde inferir que a casa deve ter sido erguida em meados 

do século XVIII, quando o bandeirantismo já estava decaído, portanto, a 

edificação não foi do padre Inácio e não é tão antiga quanto parece. 

Os “restos” dessas habitações que chegaram até os dias atuais estão 

desfalcados das construções satélites que aparecem nos arquivos históricos. 

Contudo, o que Lemos notou foi que o programa de necessidades da casa 

bandeirista repetia o que ocorria em muitas casas do Brasil, a presença de um 

alojamento para hóspedes e que essa dependência de hóspedes não tivesse 
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Ibidem, p. 53. 

40
Ibidem, p. 57. 
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comunicação interna com a moradia. Exigindo que a capela ali próxima 

devesse ter elementos que permitissem às mulheres assistirem as cerimônias 

sem serem vistas pelos estranhos que estavam sob o alpendre, essa é a faixa 

de recepção da casa bandeirista. Para o autor, a sociedade bandeirista 

segregava as mulheres do resto do mundo: com isso surge o agenciamento do 

muxarabi, com janelas de rótulas ou treliças41. 

Ao longo do tempo alguns elementos da construção se tornaram 

obsoletos, ocasionando mutações no programa inicial, havendo adequações: 

reformas, puxados até a fatal inadequação e abandono da construção. Lemos 

(2000) dá o exemplo das igrejas, sobretudo as católicas, como é um templo 

ligado a um ritual quase milenar, houve poucas alterações das necessidades, a 

grande alteração se deu quando não havia mais a necessidade dos retábulos, 

pois a missa era feita com o padre de frente para os fiéis. O programa das 

casas bandeiristas repetiu por mais de 250 anos o mesmo partido 

arquitetônico, o que indica, de acordo com Lemos (2000), estabilidade social 

em que as expectativas de ordem cultural mantiveram-se satisfeitas. 

Carlos Lemos aproxima a análise de que o programa da casa 

bandeirista usou de elementos nativos para o isolamento térmico e de 

ventilação, apontando que o mameluco paulista do XVII foi o autor da união da 

experiência arquitetônica indígena com as condições ibéricas. O autor aponta 

críticas a Luis Saia, quando diz que “ele [Luis Saia] sempre se esquivou de 

discutir esse assunto conosco, pois a sua tese sobre a evolução da casa 

bandeirista era indiscutível42”. 

Luis Saia publica em 1972 uma coletânea reunindo vários textos numa 

obra intitulada Morada Paulista. Na nota prévia da 3ª edição aponta: “ainda que 

essas moradas (construções paulistas) não apresentem a riqueza plástica que 

possuem as cidades mineiras e baianas”, que ele chama de intenções 

decorativas superficiais, as edificações de São Paulo não devem ser 

 

41
Também abordado in: MARINS, P. C. G. Através da Rótula. Sociedade e arquitetura urbana 

no Brasil, séculos XVII a XX. São Paulo: Humanitas, 2001. 

42
LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido 

pelo café. São Paulo: EDUSP, 1999. p.59. 
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menosprezadas, ainda que sem o excepcional valor estético, pela história que 

representam. Cabe mensurar a que história ele está se referindo: às histórias 

das edificações que em alguns casos não se concluiu nada? Ou à história da 

arquitetura brasileira? 

Saia afirmou que as moradias populares são dificílimas de serem 

estudadas, visto que são poucas as referências documentais, sejam 

manuscritos ou iconografias; já nas moradas da classe dirigente, Saia aponta a 

possibilidade de se estudar os restos (localizados apenas nas casas 

“bandeiristas”). Indica a evolução da arquitetura paulista e brasileira, 

observando que diferentes condicionamentos técnicos e sociais influíram na 

habitação. 

Segundo Saia, algumas habitações apresentam problemas estruturais 

que mais tarde foram superados, indicando que houve uma evolução na 

técnica de construção em função da experiência mestiça. De acordo com o 

autor, a solução mestiça sistematizou uma técnica erudita inspirada em Andrea 

Palladio, defendendo a ideia de que esse tipo de habitação era legítima 

expressão mestiça mameluca. 

A vila de Piratininga possuía em 1585, 120 habitantes e construções de 

palha. As construções mais robustas como as seiscentistas que Saia batizou 

de bandeiristas começam a ser edificadas no fim do século XVI, coincidindo 

com a chegada de espanhóis, corroborando, portanto, com o que apontam os 

historiadores que pesquisam Santana de Parnaíba: o trânsito de espanhóis no 

Tietê (Ulrich Schmidel43). Então, a casa seiscentista, casa rural, não seria um 

produto luso-brasileiro-mameluco, mas teria mais elementos que Luis Saia não 

considerou. 

Júlio Roberto Katinsky, na sua tese de doutoramento de 1972: Casas 

Bandeiristas: nascimento e reconhecimento da arte em São Paulo, sob 

orientação de Flavio Motta, cataloga 25 exemplares dessas construções. Na 
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VILARDAGA, J. C. São Paulo na orbita do Império dos Felipes: conexões castelhanas de 
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sua leitura, ao invés de apresentar casas bandeiristas puras e tardias, 

apresenta como sendo de tipo “bandeiristas” e de “tradição bandeirista”. 

Katinsky afirma, referindo-se à casa de Santana de Parnaíba, “esta casa 

descrita por Saia em seu primeiro artigo confirmou por ocasião da restauração 

todas as hipóteses”. O autor aponta erros grosseiros com relação à pesquisa 

histórica. Katinsky aponta a crítica feita pelo professor Carlos Alberto Cerqueira 

Lemos, mas não a considera. A julgar pelo título de seu texto, parece tratar-se 

da tentativa de validar no âmbito universitário a tese de Luis Saia. 

Aracy Abreu Amaral possui uma formação complexa: graduou-se em 

jornalismo pela PUC de São Paulo em 1959. Dez anos depois concluiu o 

mestrado em filosofia e teve como orientador o mesmo professor que orientou 

Júlio Roberto Katinsky, Flávio Motta. Em 1975, Amaral realiza doutorado em 

Artes e se torna professora-titular de História da Arte pela Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Entretanto, o que é 

extremamente interessante é uma publicação de Aracy Amaral de 1981, que 

faz outra leitura do passado paulista por documentos e também pelas 

residências. 

De acordo com Mayumi (2008), o texto de Amaral foi publicado 

inicialmente na revista barroco, da Universidade Federal de Minas Gerais em 

1975. Publicado em livro em 1981 sob o título: A hispanidade em São Paulo, 

pela Edusp. Amaral acha equivocada a ideia dos usos dos espaços internos 

dessas casas, pois nessas residências seiscentistas ocorria a mesma lógica 

medieval onde as funções se sobrepunham, os espaços eram compartilhados e 

seu uso variava de acordo com o horário; a ideia de vida privada nas 

construções teria se consolidado apenas no XVII. O que desbancaria o 

pensamento de espaços segregados para o hóspede, família e para a mulher. 

Precisamos ter sempre em mente que, aquilo que o Arq. Carlos 
Flores denomina de “especialização do espaço”, muito dificilmente 
achava-se difundido entre nós em meio a rusticidade e pobreza 
material do ambiente paulista. Acredito que nossa postura ao tentar 
“reconstruir” mentalmente esse tempo para melhor explicar seus 
monumentos se deva transformar numa constante ginástica, ou seja, 
em permanente disciplina a fim de não ver com nossos olhos de hoje 
uma sociedade outra. Carlos Flores faz referência, no caso, ao 
“desenvolvimento do sentido da vida privada”, que traria modificações 
à forma da casa medieval: isto significava, com efeito, o retiro 
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voluntário da vida comum e dos interesses comuns dos próprios 
companheiros. Dormir em privado; comer em privado; ritos religiosos 
e sociais em privado. Isto se produziu conjuntamente com uma 
definição e uma separação das funções que se estendeu na França 
do século, até a cozinha

44
 

 

Concordamos com o que Lemos repete em vários trabalhos: “A casa 

bandeirista ainda não foi totalmente revelada, sua análise se pautou por raro 

acompanhamento documental e sem iconografia elucidativa”. 

[...] “pelas precárias estruturas técnicas dos órgãos públicos de 
patrimônio, a instrução dos processos é escassa; os raros 
documentos e os pareceres enxutos denotam pouca pesquisa e baixo 
grau de conexão entre os valores atribuídos e os elementos de 
realidade onde se apóiam, sejam elementos arquitetônicos, sejam da 
memória social, da história político-institucional, sejam das vivências 
cotidianas”[...]

45
 

Entretanto, não temos a ilusão de estarmos enxergando a casa que 

existia na época de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Devemos 

tentar compreender qual foi o ponto de vista dos vivos. O que se notou e o que 

se procurou documentar no monumento. 

Nesse sentido, qual a relação do que foi apontado nesse capitulo com a 

casa que é nosso objeto de estudo: casa seiscentista de Santana de Parnaíba 

de nº 9? 

A casa urbana de Parnaíba aparece no texto de 1944 de Luis Saia da 

seguinte maneira: 

[...] “Cachorros de fatura semelhante foram encontrados numa 
residência urbana de Parnaíba. Esta ultima construção, aliás, por 
estes e outros detalhes, parece datar do século XVII. De fato, não 
apenas o seu plano pode ser interpretado como representando o 
resto de um edifício mais completo e de planta muito sugestiva, pela 
semelhança que apresenta com a das casas-grandes rurais (casas 
bandeiristas- grifo meu) daquele século, mas, também, o tratamento e 
os detalhes de esquadrias, forro, taipa, etc., sugerem uma 
longevidade só comparável à dos edifícios que estamos estudando. 
Mau grado pesquisas já realizadas em documentos que pudessem 
revelar os primitivos proprietários do local, nada foi possível conseguir 
no sentido de estabelecer precisamente a data de construção. Só 
uma investigação minuciosa poderia fornecer os elementos 
necessários para qualificar o edifício como seiscentista. Estaríamos 
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em face do único exemplar de residência urbana do segundo século 
na região de São Paulo”.[...]

46
 

Isso porque ele comparou artefatos de madeira que recebiam cuidados 

especiais, artefatos chamados de cachorros, pois possuíam um “sabor 

oriental”, relembrando certos detalhes de pintura religiosa encontrada em Embu 

e Sabará. O artigo publicado na Revista do IPHAN traz na capa uma parte de 

fachada de casa “bandeirista” e podemos ver o beiral, para ilustrar: 

 

Figura 11 – beiral da fachada da casa seiscentista nº 09, detalhe para os cachorros. 
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Figura 12 – Capa da revista do IPHAN nº 08 de 1944. Detalhe da reprodução da casa do padre 
Inácio – destaque para o alpendre ornamentado e no beiral da casa os cachorros, as peças de 
madeira entalhada. 
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Figura 13 – Detalhe sobre a casa de Santana de Parnaíba, planta e detalhes decorativos como 
o cachorro. Fonte: Revista IPHAN nº 8, 1944. 

 

Apontamos abaixo um texto de documento do acervo do arquivo IPHAN 

de São Paulo. Um ofício de Luis Saia interferindo em um pedido da prefeitura 

para derrubar um muro do quintal da casa. Nele aparece a força do valor 

documental arquitetônico, como na passagem: 

“A transferência da solução rural para um esquema urbano foi 
acompanhado de um acréscimo de agenciamentos [...] o interesse 
documentário desaconselha a solicitada demolição [...] alguns 
desacertos, cometidos na obra de restauração como o forramento do 
compartimento de entrada, embora lamentáveis primariamente 
errados, podem ser acertados em ocasião que for julgada 
conveniente, mas demolição do muro será mutilação irremediável “ 
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Figura 14 – Ofício de Luís Saia ao diretor do IPHAN. Fonte: Acervo Arquivo IPHAN-SP. 
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Figura 15 – Ofício de Luis Saia ao diretor do IPHAN. FONTE: Acervo Arquivo IPHAN-SP. 
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Figura 16 – Foto de esquina do imóvel entre o Largo da Matriz (fachada) e rua Álvaro Luís do 
Vale (Lateral) 1957. Fonte: José Scarpa 

 
Figura 17 – Fachada da casa seiscentista de Santana de Parnaíba. 1957. Fonte: José Scarpa. 

 
 
 

Figura 18 – esquina do imóvel entre o Largo da Matriz (fachada) e rua Álvaro Luís do Vale 
(Lateral), durante o último restauro (2010-2012). FONTE: Estúdio Sarasá. 
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Saia, em uma nota de rodapé na obra Morada Paulista de 1972, período 

em que o tombamento e a restauração da casa de Santana de Parnaíba já 

haviam sido realizados há 13 anos, aponta: 

Não só pesquisas posteriores vieram confirmar a ancianidade desta 
construção, como a sua restauração, em 1958, denunciou que 
paredes hoje aproveitadas no sobrado anexo fazem parte do corpo  
da residência seiscentista. Esta adaptação de esquema para o  
regime urbano teria originado o desaparecimento da faixa fronteira, 
composta de alpendre, quarto de hóspedes e capela. Perda, aliás, 
muito significativa. 

 
 

Luis Saia elabora uma teoria sobre as “casas grandes rurais” e ele 

cunhará o termo de “casas bandeiristas”. A casa de Parnaíba ele atribui como 

casa URBANA, ou seja, em sua analogia com outras casas grandes rurais ou 

bandeiristas com a casa urbana de Parnaíba Luis Saia encontra relações 

possíveis entre determinados elementos estruturais e ou decorativos que para 

ele seria um traço comum para essas habitações. 

Lemos (1969) aponta a carência de informações indispensáveis para a 

compreensão dos processos evolutivos que ocorreram nessas casas. Luis Saia 

chega a conclusões extremamente simpáticas, porém de difícil comprovação. 

Não basta olhar as 12 residências bandeiristas e a casa urbana de Parnaíba, “é 

preciso que se conheça a história da região no que diz respeito à economia, 

com seus sistemas de transporte, à sociedade com seus hábitos, etc.47” 
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Nos últimos anos o passado de São Paulo foi estudado por historiadores 

e arquitetos sem, no entanto, estabelecerem um diálogo desse debate 

existente nos textos de história e nos estudos de arquitetura; vão abordar 

temas específicos de sua área como, para a arquitetura, as restaurações 

empreendidas pelo IPHAN. 

Em 1993, surge a tese do arquiteto Antonio Luiz Dias de Andrade, que 

foi diretor regional do IPHAN em São Paulo, orientado por Calos Alberto 

Cerqueira Lemos, com o título “Um estado completo que pode jamais ter 

existido”. 

Nos anos 2000, surgem novas teses de doutorado, a primeira em 2005, 

com o historiador e arqueólogo Paulo Eduardo Zanettini com o trabalho: 

“Maloqueiros e seus palácios de barro: o cotidiano doméstico na Casa 

Bandeirista estudando a cultura material proveniente de escavações”. 

No mesmo período, a arquiteta Lia Mayumi, orientada por Carlos Alberto 

Cerqueira Lemos, estuda as restaurações empreendidas por Luiz Saia. 

Também nessa época sob a orientação de Maria Lucia Bressan Pinheiro a 

arquiteta Cristiane Souza Gonçalves traz seu mestrado: “Metodologia para a 

restauração arquitetônica: a Experiência do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional em São Paulo, 1937-1975.” 

Pela produção historiográfica temos por comemoração do tricentenário 

da elevação de Parnaíba ao status de vila, uma comissão organizadora das 

comemorações publica o livro “Polyanthea” em 1925. Essa primeira produção 

histórica sobre Santana de Parnaíba apresentava alguns equívocos então 

Paulo Florêncio da Silveira Camargo inicia uma coleta de dados históricos 

sobre Santana de Parnaíba entre os anos de 1926 e 1935, em um texto 

publicado posteriormente: “Notas para a História de Parnaíba”. O autor 

publicaria ainda o livro “A História de Santana de Parnaíba” em 1971. Paulo 

Camargo foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sua 

produção intelectual possuía assim, à maneira muito apaixonada pelos temas 

que trata, transformando as vezes textos que deveriam ser de história quase 

em literatura, para seu livro este autor leu documentos do Arquivo do Estado de 

São Paulo e documentos da igreja. 
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A historiadora brasilianista Alida Metcalf pesquisou sobre a cidade nos 

anos 80, poderíamos caracterizá-la na lógica historiográfica da terceira geração 

dos Annales, da chamada nova história, em razão de sua produção concentrar- 

se numa história social com a demografia-histórica. Metcalf pesquisou os laços 

de parentesco dos escravos e a relação com a vida do senhor, sendo possível 

ter havido em grandes propriedades o desenvolvimento de famílias nucleares e 

estáveis enquanto nas pequenas e médias propriedades ou em transformação 

uma concentração de homens e jovens em detrimento de famílias. 

Junto a essa pesquisadora, John Manuel Monteiro, professor da 

Unicamp, desenvolveu pesquisas referentes ao passado quinhentista e 

seiscentista em especial à temática indígena. Apesar de ser, no caso da obra 

Negros da Terra, uma obra generalista, neste trabalho John apresenta muitos 

dados históricos sobre Santana de Parnaíba, reinterpretando criticamente a 

formação da sociedade paulista entre os séculos XVI e o XVIII. As hipóteses de 

Saia poderiam ser ampliadas, debatidas e melhor compreendidas com a ajuda 

mutua dos historiadores e dos arquitetos. 

O avanço da transformação do conceito de Patrimônio Histórico e 

Artístico para o Patrimônio Cultural demorou a acontecer e a ser incorporado 

nas práticas dos órgãos de preservação. 

Mayumi (2008) faz uma análise pertinente de Katinsky que aponta o 

mérito de Luis Saia que “em primeiro lugar, restaurou algumas casas e 

estabeleceu publicamente os primeiros critérios para a sua caracterização”. 

Para a autora essa frase possui duas leituras possíveis: 

Como delegado do IPHAN em São Paulo, Saia foi o principal 
responsável pelo achamento e em seguida pelas primeiras 
restaurações, das residências rurais bandeiristas. Todavia, o que 
significaria, na afirmação de Katinsky, a “caracterização” dessas 
casas? À primeira vista a idéia parece ser a de apreender as 
particularidades do objeto arquitetônico através da observação, 
mensuração e da pesquisa, e em seguida, eventualmente, deixar 
registrada essa caracterização. Neste sentido foi Saia, de fato, o 
responsável pelos pioneiros levantamentos arquitetônicos e de 
informações documentais sobre as casas bandeiristas, através do 
que se constituiu uma caracterização arquitetônica, social, econômica 
e histórica daqueles edifícios. Contudo, há outra leitura possível da 
afirmação de Katinsky, da qual se pode depreender que “através das 
restaurações se estabeleceram publicamente os primeiros critérios 
para a caracterização das casas bandeiristas”. Poder-se-ia, então, 
supor que foi através das obras de restauração das casas que 
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ocorreu a sua caracterização? Ou, dito de outra forma: teria sido a 
casa bandeirista caracterizada a partir das restaurações? Se a 
resposta for afirmativa, a restauração pode ser entendida também 
como momento em que ocorreu a “construção” de uma “imagem” 
pretendida para a casa. 

 

 
Luis Saia teria construído uma imagem para a casa bandeirista 

aprioristicamente e não com base nos levantamentos específicos ou no que as 

restaurações estariam revelando, tendo elaborado de uma maneira que, ao 

final das restaurações, as casas teriam muito mais semelhanças do que 

anteriormente, possibilitando um estado completo que pode jamais ter existido. 

Em suma, as casas do período colonial paulista poderiam ser 

caracterizadas pelos ciclos econômicos: casas da época do bandeirantismo, 

casas do ciclo do açúcar e casas do ciclo do café. Da mesma maneira, a 

produção acadêmica sobre as casas dos dois primeiros ciclos permite perceber 

que as questões mais importantes sobre elas são: sua técnica construtiva, se 

teria sido junção da tradição lusitana com a indígena, em comparação às 

fachadas das casas rurais portuguesas (uma tradição Ibérica); se adquiriram 

um jeito brasileiro, pela ideia de Carlos Lemos, ou uma tradição Italiana 

baseada do Palladio, que é a ideia de Luis Saia, ou ainda uma origem 

hispânica, defendida por Aracy Amaral; a profundidade dos alicerces feitos de 

taipa de pilão que atestariam para quão antiga é a casa devido à profundidade 

destes. 

Também sobre sua divisão interna em cômodos, se poderíamos 

determinar o uso de cada cômodo ou se se trataria de época em que a 

especialização dos recintos domésticos ainda não teria existido, como apontam 

Katinsky e Amaral. 

Sua pertinência para ser testemunho da época bandeirista, isto é, em 

que medida podia ou não ser portadora de vestígios do período em que São 

Paulo de fato abrigou a atividade dos bandeirantes, mas que: 

As restaurações orientadas pela tese de Luis Saia nortearam-se pela 
idéia de promover a remoção de qualquer traço de “decadência” do 
símbolo arquitetônico bandeirista, fosse ela decadência material ou 
simbólica. A intenção de recuperação simbólica está explícitada 
ideologicamente nos próprios textos de exposição da tese. 
[...] “O tombamento federal (cuja homologação, aliás, devido a 
dificuldades administrativas ou políticas, nem sempre antecedeu as 
restaurações) de somente menos de meia dúzia de exemplares num 
universo de mais de trinta é sintomático da opção do IPHAN pela tese 
inicial. Mesmo os poucos exemplares selecionados como 
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monumentos tiveram o reconhecimento exclusivamente de seu valor 
histórico e negado o artístico, com três exceções: o Sítio de Santo 
Antonio (inscrito no Livro de Tombo das Belas Artes), o Sítio do Padre 
Inácio e a Casa do Tatuapé (ambos inscritos nos dois Livros, do 
Tombo Histórico e do Tombo das Belas Artes). Coincidentemente, os 
três apresentam somente um corredor, satisfazendo a pelo menos 
uma das constantes identificadas na tese de 1944”

48
 [...] 

 

 
Para Mayumi, com o tempo as casas grandes ou casas 

bandeiristas passam de uma construção ideológica do bandeirante à 

condição de documento histórico e artístico. 
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MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto: estudo sobre o restauro de casas bandeiristas. 

Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2005, p 58. 
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Capítulo 2 - Tombamentos 
 
 

Neste capítulo apresentamos os processos 557-T de 1958, Volume I, do 

IPHAN e o processo 00354 de 1973 do CONDEPHAAT, com o objetivo de 

compreender essas patrimonializações, apreendendo seus principais agentes, 

seus entraves e seu andamento processual. 

Um processo de tombamento é a elaboração de um dossiê, alimentado 

de informações de diversas naturezas, com documentos diversos para que ao 

fim não restem dúvidas quanto ao valor de determinado bem e que se consiga 

documentar o andamento do trâmite, ou seja, o procedimento administrativo. 

Entre esses documentos podemos citar, de acordo com Grigoleto 

(2009): 

[...] conterão documentos oficiais e demais informações que 
possam estar relacionadas a um bem, que é o foco do processo em 
andamento. Dentre os documentos oficiais, podemos citar: pedidos 
para abertura do processo de tombamento (possível de ser realizado 
por qualquer pessoa física ou jurídica), justificativa para o pedido, 
notificação ao proprietário, pareceres, atas do Conselho Consultivo  
ou Deliberativo (que nem sempre estão presente nos processos), 
eventuais impugnações e contra-razões, solicitações de informações 
complementares, histórico do bem em análise, etc.[...] “Outros 
documentos de natureza não oficial também compõem os processos: 
são arrolados devido ao seu valor informativo, o que auxilia na melhor 
compreensão sobre a importância e relevância dos bens em 
tratamento. Tais documentos podem ser recortes de jornais e 
revistas, fotografias, cartas, abaixo-assinados, capítulos de livros, 
folhetos, plantas, desenhos, folders de exposições e eventos, vídeos, 
entre outros

49
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GRIGOLETO, Maira Cristina. A documentação patrimonial: gênese e fluxo dos processos de 

tombamento do Museu “Prudente de Moraes”. 169 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2009 
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A) Processo de Tombamento do IPHAN. 

 
O processo que instrui o tombamento federal deste bem é o de nº 557-T, 

organizado em volumes, porém resta armazenado nos órgãos do arquivo 

apenas o volume I. Pudemos ler uma cópia digitalizada que nos foi enviada 

pelo arquivo central do Rio de Janeiro em 26 de setembro de 2014, onde 

normalmente ficam arquivados os autos dos processos de bens tombados. 
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Figura 19 – Capa do processo de tombamento do IPHAN. Fonte: Brasil, 1958. 
 

O pedido de abertura do processo de tombamento foi feito por um 

funcionário do IPHAN em 8 de março de 1957, por conta de algumas vistorias 

que eram realizadas em monumentos do Estado de São Paulo. O proponente 
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faz alguns apontamentos em ofício encaminhado ao Departamento de Estudos 

e Tombamentos para tombamento de três bens: a casa da Fazenda Conceição 

em Itu, um retábulo da Igreja de Santo Antônio do Valongo em Santos e a Casa 

à Praça da Matriz e sobrado anexo, em Santana de Parnaíba. Em cada 

monumento apresentado, o funcionário indica suas razões para solicitar o 

tombamento e sobre os de Santana de Parnaíba ele diz: “edificação 

remanescente da época bandeirista, notadamente a casa térrea que parece 

documentar uma moradia urbana do sec. XVII.” (Brasil, 1958. f.1). Pela 

complexa letra da assinatura desse documento, tudo indica se tratar do 

arquiteto Edgar Jacinto pedindo os tombamentos. 

Carlos Drummond de Andrade, então chefe da seção de História da 

Divisão de Estudos e Tombamentos do IPHAN, aproveita este ofício enviado 

para montar um plano de levantamento de informações para se proceder ao 

processo e aponta ainda que o proponente lhe remetesse informações mais 

detidas com relação aos imóveis localizados em Santana de Parnaíba e que 

indicasse também em qual livro do tombo seriam inscritos aqueles bens. 

(Brasil, 1958. f.1 v). 

Uma semana depois se apronta um ofício com tais instruções, sendo 

encaminhado para o “multiuso” Herman Hugo Graeser, mais popularmente 

conhecido como Germano, funcionário da Regional em São Paulo, para que 

providenciasse sobre os referidos imóveis a numeração municipal, sua 

localização na malha urbana, apuração dos nomes dos proprietários e seus 

respectivos endereços. 

Germano demora um ano para enviar os levantamentos a Edgar Jacinto, 

arquiteto do Rio de Janeiro, e consegue todas as informações básicas sobre o 

sobrado que possui duas numerações (nº 19 e 25), pertencente a Augusto 

Américo Perin, casado em comunhão de bens com Cesira Ceccon Perin e 

residente no bairro Alto do Ipiranga em São Paulo. Entretanto, Drummond 

escreve à caneta no verso desse ofício de Germano que algumas informações 

haviam sido remetidas e anexadas a outro processo de nº 520-T, referente ao 

tombamento do sobrado vizinho da edificação em questão. 
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Figura 20 – Processo de tombamento 557-T IPHAN. FONTE: Brasil, 1958 folha 003 verso. 

 

Em relação à casa térrea da Praça da Matriz nº 9, surge um imbróglio: 

ele não aponta nenhuma informação sobre o proprietário do imóvel, mas diz ter 

entrado em entendimento com a prefeitura para que procedesse à 

desapropriação e as indenizações ficariam a cargo da Diretoria do IPHAN. No 

verso de tal correspondência, Carlos Drummond inclui informações que a 

correspondência não trouxe: a casa fica à praça da Matriz, número 9. Segundo 

ele, essa informação teria vindo na carta de nº 30, em 17 de Junho de 1958, 

anexada ao processo50 (IPHAN 1958 f.3 v). Rodrigo Mello Franco de Andrade, 

Diretor Geral do IPHAN, envia formalmente um ofício à Prefeitura da Cidade, 

em 27 de junho de 1958, confirmando os entendimentos no sentido da 

desapropriação da casa térrea, informando que “a DPHAN indenizará a 

municipalidade pela despesa”. 

Na folha 005 do processo, um pedido de Rodrigo M. F. Andrade solicita 

saber o andamento do processo de desapropriação, pois a repartição 

preparada para iniciar as obras de restauração. Em 23 de setembro de 1958, 

um documento do Rio de Janeiro sinaliza a possibilidade existente de 

finalizarem o processo com os seguintes pontos de caráter jurídico: 

desconhecido o proprietário do imóvel deve-se proceder à notificação-edital, 

uma vez no diário oficial e duas vezes em jornais locais ou em algum de 

 
50 

Pudemos ler o processo de tombamento do Sobrado nº 520-T, entretanto esse documento 

mencionado por Drummond não consta nos autos daquele processo. 
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grande circulação no Estado. Findo o prazo do edital, está o tombamento em 

condições de ser efetuado, caso não haja impugnação ou rejeição. 

Solicita também que a municipalidade desaproprie para não retardar 

obras de restauro e a prefeitura deverá realizar uma vistoria, fixando o valor do 

imóvel, caso apareça algum proprietário pretendendo se beneficiar 

indevidamente das benfeitorias efetuadas pelo poder público. 

Na sequência do processo estão as notificações-editais que foram 

publicadas nos jornais no início do mês de outubro e vale destacar uma 

espécie de explicação embutida no edital: “casa térrea seiscentista” (f. 7), 

mostrando que tipo de valorização fazia parte da empreitada dos agentes, ou 

seja, neste momento ainda não está claro a quem a casa pertenceu, 

demonstrando que todo o processo não gira em torno de um culto à 

personalidade, mas com certa valorização do aspecto arquitetônico-construtivo. 

O edital foi publicado no Diário Oficial e no Jornal o Estado de S.Paulo 

no início de outubro de 1958, estipulando o prazo de 15 dias para impugnação. 

No dia 14 de outubro, Germano dá sequência ao processo de tombamento e 

de restauro visto que não houve impugnação, pois segundo ele seguiria para 

Parnaíba para entregar para o Prefeito cópias dos jornais, para que fossem 

evitadas demoras inúteis e prejudiciais ao processo de desapropriação, “o que 

equivale dizer, das obras de restauração cuja necessidade urgente é de 

conhecimento desta Diretoria”. Essa necessidade foi provavelmente pela falta 

de escritura pública (Brasil. 1958 f 12). 
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Figura 21 – Instrução do processo de tombamento 557-T IPHAN. FONTE: Brasil, 1958 folha 
006. 
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Em 2 de dezembro de 1958, Rodrigo Mello Franco Andrade, em 

finalização do processo 51 , encaminha uma circular pedindo a inscrição do 

imóvel no livro do tombo histórico, tendo em vista que o processo não foi 

impugnado e Carlos Drummond assinala à caneta que foi feita a inscrição sob 

o nº 328, na folha 54 do livro do tombo nº 2. 

 

Figura 22 – Documento final do processo de tombamento. Fonte: IPHAN 557-T, f.17. 
 
 
 
 
 
 

 
51

O último documento do processo é um certificado do subsecretário do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, emitido no Rio de Janeiro em 11 de julho de 1958, informando que consta  

no Livro do Tombo Histórico, sob a inscrição 328, a Obra: Casa à Praça da Matriz nº 9 de 

Arquitetura Civil, localizada em Santana de Parnaíba e apresenta o caráter do tombamento: 

tendo sido inscrito em 2 de dezembro de 1958. Certidão lavrada por Edson de Britto Maia 

(Chefe do Arquivo da Divisão de Registro e Documentação) e assinada por José Laurenio de 

Melo e pelo subsecretário Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, finalizando aqui o processo de 

tombamento. 
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B) Processo de Tombamento do CONDEPHAAT. 
 
 

 
O trâmite para termos acesso ao processo estadual foi simples, porém 

burocrático. É necessário preencher um formulário de vista ao processo, 

informando os dados do bem e os dados pessoais. Um funcionário do 

CONDEPHAAT agenda um dia para que o pesquisador possa copiar o 

processo digitalizado. 

Apresentaremos a seguir as informações existentes no processo nº 

00354. A análise dos levantamentos históricos e arquitetônicos será abordada 

no terceiro e último capítulo. 
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Figura 23 – Capa do processo de tombamento do CONDEPHAAT. Fonte: São Paulo, 1973. 

 

 
A abertura do processo ex-officio 52 foi feita pelo Serviço de Museus 

Históricos cuja direção era exercida pelo também conselheiro do 

 

52
O ex-offício é quando um órgão, no caso o CONDEPHAAT, reconhece os tombamentos feitos 

pelos órgãos das outras esferas, nestes casos os imóveis tombados pelo IPHAN são tombados 
ex-officio pelo CONDEPHAAT. Ver mais em http://www.cultura.sp.gov.br/ 

http://www.cultura.sp.gov.br/
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CONDEPHAAT. O pedido de abertura ocorreu na data de 14 de novembro de 

1973, dia do aniversário da cidade de Santana de Parnaíba. Nos dois ofícios 

que Stein Campos envia ao CONDEPHAAT no assunto do ofício aparece: 

solicita o tombamento da casa do Anhanguera. 

Sete meses após a abertura do processo, em junho de 1974, Stein 

Campos aponta que o “IPHAN possui uma copiosa documentação” que poderia 

instruir o processo de tombamento da casa, composta por levantamentos de 

dados históricos e de restauração empreendidos pelo também conselheiro do 

Condephaat, Luis Saia. Segundo Campos, a casa era conhecida na cidade por 

“Casa do Anhanguera”. (São Paulo. 1973. fl. 4). 

É interessante assinalar que o Conselheiro Vinicius Stein Campos já se 

justifica e diz que o possível atraso na movimentação deste processo se deve à 

enorme soma de trabalho que tem e ao fato de não ser matéria urgente, tendo 

em vista que o bem já estava protegido pelo tombamento federal. 

 

Figura 24 – Ofício nº 2 da abertura do pedido de tombamento, no assunto já aparece como 
axioma: casa do Anhanguera. Fonte: São Paulo, 1973. 

 
Um ano após o proponente pedir abertura do processo, a Comissão 

Técnica de Estudos e Tombamentos, através do Professor Carlos Lemos, diz 

da facilidade do órgão estadual em levantar os dados existentes no IPHAN, 

livro de obras e fotos que acompanharam a restauração do imóvel. Foi 

inclusive decidido em Conselho deliberativo, em 09 de outubro de 1974, o 
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pedido dessas informações. Essa reunião do Conselho contou com a presença 

de Luis Saia, que ali estava como representante do órgão federal de patrimônio 

(CONDEPHAAT, 1973). Quando o processo começa a ser feito, dentro da 

Comissão Técnica de Estudos e Tombamentos, até sua finalização, a 

denominação muda para “solicita o tombamento da Casa na Praça Matriz, nº 

09 em Santana de Parnaíba”. 

A historiadora Kátia Maria Abud ficou encarregada de fazer o 

levantamento no IPHAN, tendo então descoberto uma pesquisa e um caderno 

de obras. A pesquisa feita pela historiadora Maria Regina C. Rodrigues e um 

livro de obras. Assim, a Comissão Técnica de Estudos e Tombamentos solicita 

que tal material seja copiado e enviado do Órgão Federal (IPHAN) para o 

Conselho Estadual. 

Em 1974, o CONDEPHAAT fez a solicitação junto ao IPHAN de vista ao 

processo de tombamento, pois havia um convênio entre os órgãos. Torna-se 

recorrente a ida da historiadora Katia Abud aos arquivos do IPHAN em São 

Paulo, pois apesar das diversas solicitações o processo demora muito para ser 

enviado. Em 1975, faleceu o chefe do distrito paulista do IPHAN, o arquiteto 

Luis Saia, sendo substituído por Antonio Luiz Dias de Andrade. 

Em 12 de abril de 1977, há uma correspondência do setor de 

conservação e restauro informando que o processo fora recebido, entretanto 

aponta que a Sra. Katia Abud estava afastada e pede que o secretário 

executivo do CONDEPHAAT reitere o pedido de vistas às plantas da edificação 

e caderno de obras. 

Em janeiro de 1980, Antonio Luiz Dias de Andrade remete um ofício 

dizendo que a posse do imóvel é do IPHAN, recebida em cessão de direitos 

sucessórios. O presidente Ruy Ohtake sugere que o processo seja 

encaminhado primeiramente à Comissão Técnica de Conservação e Restauro 

para o preenchimento do Inventário de Acervo Cultural (I.A.C), no qual a 

historiadora Julita Scarano compila as informações históricas coletadas pela 

pesquisadora contratada em 1958 pelo IPHAN para realização dessa 

pesquisa:a Sra. Maria Regina Cunha Rodrigues , que era professora do 

Magistério do Estado de São Paulo cedida do governo do estado em 
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comissionamento   para   o   ministério   de   Educação  e  Saúde em 1958 

(CONDEPHAAT, 1973). 

Durante o ano de 1980, surge a pressão para que se procedesse ao 

tombamento, pois a cidade [Santana de Parnaíba] estava comemorando o 4º 

centenário de fundação (1580 – 1980), por isso aparecem algumas propostas 

de ocupação definitiva da Casa, presente nos ofícios do processo do 

CONDEPHAAT. Uma dessas propostas é a de abertura de um Museu, 

entretanto Antonio Luiz Dias de Andrade, Diretor do IPHAN em São Paulo à 

época, em ofício, diz que não poderá decidir sobre a questão enquanto não for 

concluída a estruturação da Fundação Pró-Memória53. 

Um documento que se encaixa nessa ideia de dar um uso para a casa, 

mas que não faz parte do processo do CONDEPHAAT é uma carta de autoria 

de Henrique Bernardo Veltman, morador de Santana de Parnaíba, onde critica 

o jogo de empurra e a demora na decisão de tombamento e encaminhamento 

para criação ou não de um Museu, enviando uma carta ao CONDEPHAAT e ao 

IPHAN, epígrafe desta monografia, que foi arquivada apenas nos arquivos do 

IPHAN em São Paulo, sendo aparentemente uma resposta ao Ofício acima 

mencionado. 

Veltman afirma que “de boas intenções o inferno está cheio” e lamenta- 

se que quase a metade do ano do IV centenário da cidade havia passado e 

findaria sem ser comemorado (com a possível criação do Museu). Ele conclui a 

carta dizendo que se forem esperar a estruturação do “Pró-memória para 

finalmente fazerem algo, será tarde demais”. Esperar a estruturação para 

depois decidir sobre o uso da casa foi o que o diretor da regional Paulista do 

IPHAN, Antonio Luís Dias de Andrade, indicou em resposta ao pedido feito pelo 

CONDEPHAAT. 

 
 

53 
A partir da década de 1970, implementou-se um programa chamado de PCH que tinha como 

objetivo criar uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento das atividades turísticas e ao 
uso de bens culturais, revitalizando monumentos degradados. Também foi necessário 
considerar, o que em fases anteriores o IPHAN excluiu: os bens que não compunham a idéia 
luso-brasileira como os bens da época do café, essa atualização ocorreu por meio da proposta 
de criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e em 1979 ocorre uma fusão 
entre IPHAN/PCH/CNRC sendo criada uma divisão normativa com a Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e uma executiva com a Fundação Nacional pró-Memória (FNpM). 
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Um documento que localizamos no centro de memória de Santana de 

Parnaíba, mas que não faz parte do processo do CONDEPHAAT é um Livro- 

ata de 1962, com a assinatura de Stein Campos descerrando a criação do 

museu e que seria instalado na casa seiscentista tombada e de posse do 

IPHAN, o órgão federal não autorizou a utilização dessa casa para instalação 

do museu. Conforme vemos nos documentos, aparentemente não existe a 

informação da efetiva data de inauguração deste museu, talvez a ocupação 

tenha ocorrido entre 1982 e 1987 

O procedimento de tombamento do CONDEPHAAT previa o 

preenchimento de um inventário, nomeado na documentação de “Inventario de 

Acervo Cultural” ou “I.A.C”. As fichas de preenchimento solicitavam as 

seguintes informações: localização do monumento, a situação e a ambiência, 

descrição e pertences, identificação gráfica, restaurações realizadas, perigos 

potenciais, utilização atual e avaliação do estado de conservação. As 

informações arquitetônicas do edifício e de seu entorno foram compiladas para 

o Inventário de Acervo Cultural pela arquiteta Valéria de Rogatis e as 

informações históricas pela historiadora Julita Scarano. 
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Figura 25 - Trecho da compilação para tombamento. Fonte São Paulo, 1973 f 17. 
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Figura 26 - Trecho da compilação para tombamento continuação da anterior. Fonte São Paulo, 
1973. 

 
 

O CONDEPHAAT não avançou na pesquisa que instruiria o processo de 

tombamento, conforme vemos em muitos outros casos do período. 
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Figura 27 - Dados históricos e cronológicos, com vários erros. Fonte: São Paulo, 1973. 

 
Tendo sido totalmente preenchido o inventário e instruído o processo, 

em 31 de outubro de 1980, o Conselho deliberou pela aprovação “ex-officio” do 

tombamento da casa à Praça da Matriz, n. 9. Em ofício encaminhado à Dra. 
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Leonilda Padula, para providenciar a inscrição, do bem em referência no livro 

do tombo que considerasse pertinente. Padula inscreve o bem no livro do 

tombo histórico nº 1, sob o nº 139, página 25 em 1981. 

Em 2003, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo instituiu o círculo turístico do alto- 

médio Tietê – Roteiro dos Bandeirantes e dá outras providências correlatas, 

sendo essa portaria um dos últimos documentos do processo. O último 

documento deste processo é uma planilha do fluxo do processo sem 

preenchimento. 
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C) Outros documentos sobre a casa. 

 
Fazem parte do acervo do arquivo IPHAN-SP, ou seja, são documentos 

armazenados na superintendência do IPHAN em São Paulo, de maneira não 

bem sistematizada, documentos de várias proveniências, muitos são cópias, 

outros originais. Nessa instituição existem poucos profissionais, portanto o 

agendamento para pesquisas em seus arquivos é de longa espera, o 

condicionamento dos documentos e o local para o consulente é bem pequeno. 

Na Superintendência Regional do IPHAN em São Paulo pudemos 

escanear os documentos relativos à Parnaíba, com informações dos imóveis 9 

(casa térrea), 19 e 25 (sobrado) e outras informações sobre o centro histórico. 

Há informações relativas à cidade e não necessariamente ao imóvel em 

questão, mas que possivelmente coincidem com a época em que a casa teria 

sido descoberta. 

Os documentos que apresentaremos abaixo não estão inseridos nos 

processos de tombamento, embora apresentem dados relevantes para 

apreciação decisória de inscrição ou não do bem no livro do tombo. Muitos 

desses documentos que apresentaremos foram feitos durante o processo de 

levantamento histórico e métrico arquitetônico; nesse acervo existem outros 

documentos que contemplam períodos bem anteriores ao tombamento e bem 

posteriores (1941 – 2009). 

Nessa documentação existe uma carta de 1940 em que Rodrigo Mello 

Franco de Andrade pede que Luis Saia fotografe as imagens em Parnaíba que 

D. Clemente Silva Nigra pediu. Em 1944 a capela rural de Nossa Senhora da 

Conceição do Voturuna (de Parnaíba) é tombada pelo IPHAN. Tudo indica que 

o pedido de D. Clemente ocorreu em razão da publicação de um artigo na 

revista do IPHAN no ano de 1943 (revista nº 7) sobre os Beneditinos e sobre 

arte sacra, apesar de Parnaíba figurar desde os primeiros relatórios de bens 

recenseados de Mário de Andrade, com a Capela do Voturuna e com a Igreja 

Matriz. Talvez seja por essas datas que a arquitetura civil de Parnaíba também 

figurou entre os desejos de preservação do arquiteto Luis Saia. 

Em janeiro de 1947, Luis Saia envia um ofício à sede do Serviço do 

Patrimônio no Rio de Janeiro com informações acerca da casa à Praça da 

Matriz nº 9 e neste documento ele lista alguns pontos fundamentais: 
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“1º o referido edifício parece ser o único exemplar de 
arquitetura urbana residencial existente no estado de São Paulo, do 
segundo século. As razões que me fazem acreditar em tal afirmação 
estão no meu artigo sobre arquitetura seiscentista de São Paulo que 
enviei ao Doutor Rodrigo. 2º não consta na prefeitura local quem seja 
o proprietário dessa residência. A Tradição oral conta que o antigo 
proprietário deixou o edifício aos escravos os quais deixaram aos 
pobres. Desde a morte do último escravo é herança jacente. Pertence 
segundo legislação em vigor ao patrimônio do Estado de São Paulo. 
3º esta chefia já solicitou da interventora federal que fosse tomada 
posse do edifício por parte do Estado. 4º como até o momento nada 
foi providenciado consulto V.S se é possível tomar alguma iniciativa 
que independa da expedição da notificação de tombamento”. 

 

Como apontamos acima no processo as datas são: o ano de 1957, início 

do processo com o pedido de tombamento da casa sendo encerrada em 1958 

com a inscrição da casa no livro de bens históricos e no ano de 1959 procedeu- 

se o tombamento, entretanto num ofício ao Diretor Rodrigo M. F. Andrade, de 6 

de agosto de 1959, Luis Saia informou sobre as pesquisas de levantamento 

histórico da casa. A pesquisa histórica havia sido encomendada a uma 

professora efetiva do magistério secundário oficial, Maria Regina da Cunha 

Rodrigues. O trabalho de pesquisa começou depois do tombamento do imóvel 

em 1959, ano em que estava acontecendo a restauração. 

O Ministro de Educação e Saúde havia feito um pedido para que o 

governo do Estado de São Paulo cedesse uma professora para realizar as 

pesquisas e o IPHAN se encarregaria de remunerá-la. A questão de falta de 

pessoal sempre foi e é um dos grandes impasses no patrimônio, de início com 

o patrimônio edificado e nos tempos atuais com o patrimônio imaterial. Nesse 

caso, houve a necessidade de pedir por empréstimo os serviços da servidora 

estadual, Maria Regina. 

Em outro ofício, Luis Saia aponta que a pesquisadora estava 

desalinhada em relação a uma forma de trabalho que Saia achava mais 

“interessante”. A pesquisadora seguia por várias linhas, estudando de 

arquitetura tradicional a inventários e testamentos, sendo que esses vários 

caminhos da pesquisa ficam claros na documentação, pois buscou uma 

enorme quantidade de documentos, dos mais variados tipos, como recibos de 

pagamentos de imposto predial, na tentativa de localizar o proprietário; 

entretanto, após orientação de Saia, ela dedicou-se a alguns documentos 

inéditos, descobertos a partir do relato oral de alguns moradores sobre um 

testamento do proprietário daquela residência; dessa maneira foi localizado um 
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testamento de 1860 de Francisco de Paula Barros, arquivado na 3ª Vara de 

Família e Sucessão, Fórum de São Paulo. 

Esse testamento faz referência direta à edificação e informa os direitos 

de herança: a casa passaria aos escravos em geral, ficando por último para o 

escravo-menino Valério e com a morte deste a casa ficaria para a padroeira 

Nossa Senhora de Santa Ana. O testamento de Francisco ainda era 

documento corrente, consultado em virtude do falecimento do herdeiro Valério 

em 1927 e estava arquivado na 3ª Vara de Família de São Paulo. 

A pesquisadora Maria Regina da Cunha Rodrigues informa que esse 

bem de herança não foi reclamado porque os religiosos desconheciam essa 

doação, pois o livro do tombo nº 4 (1848 – 1884) da Cúria Metropolitana de  

São Paulo referente a Parnaíba apresenta uma falta de 13 páginas que 

corresponderiam à morte do inventariado. 

Em outro relatório de pesquisa, Maria Regina relata a busca que fez no 

Arquivo do Estado para tentar conhecer o primitivo morador do imóvel. 

Segundo a pesquisadora, seria necessário descobrir os antecedentes de 

Francisco Paula de Barros, falecido em 1860. Ela aponta ter encontrado o 

nome de Luiz Pedroso de Barros, falecido em 1768. 

O testamento de Luiz Pedroso de Barros estava no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. Entretanto, esse relatório da pesquisadora havia sido 

emitido em maio de 1959, ano que se encerrava o levantamento histórico e que 

se procederia ao restauro. A descoberta desse antecessor, Luiz Pedroso de 

Barros, não foi incorporada ao processo de tombamento e a pesquisa foi 

finalizada. 

Luis Saia, em ofício ao Rio de Janeiro, faz menção que foram 

produzidas 150 fichas de janeiro a abril de 1959, mas não as encontramos nos 

arquivos do IPHAN consultados. O mais emblemático é o encerramento do 

ofício: 

“Finalmente incerto de quanto se deva pagar à Dona Maria 
Regina pelo seu trabalho, embora desde as suas primeiras 
indagações, eu tenha me abstido de opinar, devo juntar a este 
relatório uma copia de carta da referida pesquisadora de data de 11 
de fevereiro de 1959, a qual há referencias a respeito da 
remuneração que recebia como professora efetiva do magistério 
secundário oficial do Estado. Julgo este dado interessante para o 
processo de avaliação da remuneração devida a senhora Maria 
Regina” (Brasil, sd.) 
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Esse tipo de manifestação de Luis Saia se deve à insistência da 

pesquisadora, presente em muitos ofícios, aproveitando para cobrar seus 

vencimentos: 

[...] “permita-me, relembrando nosso acordo de 26 de junho p.p, 
encarecer a necessidade de seu pronunciamento sobre meu trabalho 
[...] ao Diretor da DPHAN iria solucionara angustiosa e aflitiva 
situação financeira que me encontro desde que contra nossa 
expectativa o Governo Estadual concedeu o meu comissionamento 
solicitado pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura, com prejuízo dos 
vencimentos, mas sem prejuízos das demais vantagens do meu 
cargo de professora secundaria efetiva da Cadeira de História Geral e 
do Brasil” [...] (Brasil, 1959) 

 
 
 

Germano Graeser, fotógrafo e colaborador do Órgão, Edgar Jacinto da 

Silva, arquiteto e chefe da divisão de obras do IPHAN e Armando Rebolo, 

arquiteto, são os funcionários responsáveis para proceder a desapropriação e 

restauração da casa. 

Conforme documento chamado de relatório de vistoria, de 15 de junho 

de 1958, Germano Graeser, Edgard Jacinto54 e Armando Rebolo partem para 

Santana de Parnaíba para expor ao prefeito municipal os planos do IPHAN. 

Para início dos trabalhos de restauro, foi proposto ao Prefeito e ao Presidente 

da Câmara que fizessem a desapropriação da casa seiscentista em função da 

dificuldade de se estabelecer a propriedade. No entanto, nas visitas de 

setembro e outubro de 1958, o prefeito estava ausente. Nessas vistorias foram 

inspecionados diversos outros monumentos. 

No relatório dos dias 29, 30 e 31 de dezembro de 1958, Germano 

Graeser assinalou que saiu às 10:00 horas do dia 29/12 com Armando Rebolo 

e Edgard Jacinto para vistoria das obras de restauro da casa seiscentista e de 

outro bem, a capela Rural de Nossa Senhora da Conceição do Voturuna [...] 

“estudo e discussão dos diversos problemas surgidos com o início das obras e 

tendo o Dr. Edgard Jacinto dado as instruções para o prosseguimento das 

obras, com exclusão das partes duvidosas até posterior decisão a ser tramitada 

do Rio” [...]. 

Com relação à vistoria e às obras de restauração, Germano Graeser 

produziu muitos documentos, orçamentos de obras, memorial descritivo, ofícios 

54 
Fonseca, Maria Cecilia Londres. O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de 

preservação no Brasil. p.97-98. 
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e correspondências e em diversas oportunidades a documentação fez 

referência a fotografias que atualmente não estão na documentação 

consultada. 

Não encontramos projetos e propostas de restauro dessa primeira 

intervenção, apenas documentos avulsos em decorrência das obras, mas 

nenhum que explicasse quais teorias foram usadas ou deliberações e 

contradições. 

O acompanhamento das regionais se dava pelo envio sistemático de 

informações sobre o andamento das obras, para o corpo técnico, no Rio de 

Janeiro. Na informação de nº 195, datada de 14/10/1959, os técnicos 

comentam as dúvidas das obras de restauro, nesse caso referentes “à 

correção de respaldo do muro do fundo do quintal da casa seiscentista, bem 

como aplainamento das faces de algumas de suas esquadrias que apresentam 

vestígios de serradura, prejudicando seu aspecto55”. 

Esta dúvida foi enviada pelo Chefe da Seção de Obras Edgard Jacinto 

da Silva para o Diretor de Conservação e Restauro Renato Soeiro. Nesse 

momento a obra já estava terminada. Renato Soeiro sugeriu que Edgard 

Jacinto concordasse com a sugestão do Arquiteto José Reis, que orientou que 

se documentasse esta dúvida para futuras restaurações, mas no momento 

deixasse como estava. Esses relatórios de acompanhamento eram remetidos 

mensalmente e recebiam dos arquitetos soluções de dúvidas, que em alguns 

casos acompanhavam fotografias ou pequenos croquis a mão livre56
. 

Outro documento desse acervo do IPHAN em São Paulo, um ofício com 

o título Dados sobre a Casa Urbana Seiscentista de Sant’Ana de Parnaíba, de 

junho de 1959, não assinado, mas com carimbo da SPHAN, diz que “não foi 

possível apurar com necessária certeza quem são ou quem foram seus 

proprietários; seu tombamento se deu pela D.P.H.A.N, como monumento 

Histórico e Artístico e foi realizado por Notificação-Edital”. 

 

55 
Documentação mais extensa sobre a restauração deve estar armazenadas no Arquivo 

Central do IPHAN, no Rio de Janeiro, na Seção de Obras, mas não foi consultada. 

56 
GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica. A experiência do SPHAN  em 

São Paulo, 1937-1975. São Paulo: Annablume, FAPESP, 2007. p, 56. 
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Aponta ainda que alguns moradores fizeram menção ao testamento de 

Francisco de Paula Barros, que legava a casa seiscentista a seus escravos e 

por último a um de nome Valério, falecido em 1927. Em 1947, um neto de 

Valério vendeu sua parte em possíveis direitos sucessórios ao Sr. Joaquim 

Miranda. Esse documento traz a seguinte afirmação: “é voz popular em 

Parnaíba que a casa em apreço foi residência e propriedade do Anhanguera”, 

“mas nenhum documento comprobatório existe que confirma ou prova 

semelhante suposição”. 
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Figura 28 – Procuração em nome Armando Rebolo para receber a casa em doação. Fonte: 
Acervo Arquivo IPHAN-SP. 

 

 
Um neto de Valério de Paula Barros, Roque Corrêa Santana, vendeu os 

direitos sucessórios a Joaquim Miranda. Em 28 de fevereiro de 1968, Joaquim 

Miranda os doa à união, com um instrumento particular de cessão de direitos 
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sucessórios. Moradores da cidade informam ainda que essa informação não 

conste nessa documentação de que Joaquim Miranda recebeu da prefeitura a 

doação de outra área no município. 

O outro documento é o que Germano Graeser chamou de “resumo 

sucinto dos serviços realizados em obras de restauro e conservação em 1959”, 

onde lista dez bens, incluindo os de Parnaíba: a capela do Voturuna e a Casa 

Seiscentista e o Sobrado Anexo. Com relação à Casa Seiscentista, ele diz que 

foi realizada uma obra de vulto, dado o estado quase de ruína, com 

restauração praticamente total: 

 Substituição de 80 a 90% de todo o telhado; 

 70 a 80% dos assoalhos de madeira incluindo o do sótão e 

total, em solo cimento, dos demais pisos térreos; 

 Feitura de muros divisórios em alvenaria de tijolos, em 

duas faces e restauração em um antigo de taipa; 

 Restauração em 75% da parede de taipa da fachada 

posterior; 

 Feitura de calçada em pedra em três faces do edifício; 

substituição total dos cachorros entalhados das duas faces que fazem 

frente às vias publica; 

 Substituição de 50% das portas e janelas, colocação de 

estrutura de concreto armado e de placa de concreto armado. 

 
 

Notícias de jornais fazem parte desses documentos avulsos do IPHAN- 

SP. Foi descrito por diversos veículos de imprensa impressa dentre os quais: 

Folha da Manhã, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio da 

Manhã, A Tribuna de Santos e O Globo que a casa restaurada era a casa do 

Anhanguera. Aparentemente juntadas como fontes de informação. 

O jornal Folha de S. Paulo, em 25 de julho de 1962, apontou de maneira 

bastante curiosa na manchete da reportagem: “Agora é museu a casa do 

Anhanguera” e o texto traz que “desde anteontem a casa é Museu Histórico e 

Pedagógico Anhanguera, por reivindicação da Prefeitura local e sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado”. A nota informou que a 
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Comissão Central dos Museus Históricos e Pedagógicos entraria em contato 

com a DPHAN e a Prefeitura para um “entrosamento de esforços”, entretanto 

observamos que tal tentativa não se efetivou. 

Apesar do decreto autorizando a instalação do museu, ela não ocorreu. 

Como bem informou a nota jornalística, não houve “entrosamento de esforços” 

entre as partes, porque nesses documentos existem diversos ofícios da 

Prefeitura de Santana de Parnaíba solicitando o empréstimo das chaves da 

casa seiscentista após 1962, para alguma data cívica ou exposição e uso de 

algum grupo escolar. Um desses ofícios, de nº 53 de 1971 do Prefeito Hidemi 

Kawamoto, diz que: 

“A Casa restaurada ficou sem ocupação alguns anos, e nesse estado 
ainda se encontra. E esta situação tem contribuído para deterioração 
do Monumento, o que não teria acontecido se nele estivesse 
funcionando o Museu. Assim é o presente para solicitar a cooperação 
de V. Exa. no sentido de ser autorizada a prefeitura, a instalar no 
prédio dito de Anhanguera, o referido Museu Histórico, com que se 
atenderia o desejo geral da população, dos que nos visitam, e ao 
interesse geral do país, nesta época de franca abertura para o culto 
das tradições e do civismo” (Prefeitura de Santana de Parnaíba, 
24/06/1971) 

 
Em um ofício de 1980, apresenta que foi realizada outra obra de 

conservação com a demolição de argamassa de revestimento interna e 

externa, limpeza de taipa de pilão, reparos de vigamentos do soalho e do jirau, 

manutenção da cobertura, esquadrias e pinturas, com memorial descritivo 

assinado por Antonio Luiz Dias de Andrade, conhecido por Janjão. As obras 

foram realizadas pela empresa “Salvador A. Bolanho & Cia. Ltda.”, que 

executou a proposta de restauração e revitalização elaborada pelo arquiteto 

Benedito Lima de Toledo. 

Em 1982, aconteceu o tombamento do Núcleo Urbano, do centro 

histórico de Santana de Parnaíba. Nesta época o CONDEPHAAT solicitou e 

instalou um escritório técnico para atender os moradores sobre o tombamento 

do centro da cidade. Também em 1982 foram feitas algumas reuniões para 

debater a criação de um museu na casa, sendo que uma delas contou com a 

presença de José Saia Neto, do arquiteto Júlio Abe Wakahara, do historiador 

Jaelson Bitran Trindade, dos técnicos do CONDEPHAAT e de membros da 

comunidade. 
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Dessa reunião, resultou um documento listando as atividades previstas 

para aquele museu: exposição sobre a atuação da SPHAN, compreendendo 

informações sobre o significado, tombamento e restauração dos prédios; 

exposição sobre atuação do CONDEPHAAT, compreendendo informações 

sobre pesquisas e estudos efetuados, tombamento e atividades programadas 

para o núcleo urbano; exposições conjuntas e temporárias sobre problemas 

específicos, ligados aos prédios, ao núcleo urbano, às fontes de 

documentação, às atividades de produção artísticas, etc., que tivessem 

repercussão junto à comunidade e um local para atendimento de problemas 

decorrentes do tombamento por técnicos do CONDEPHAAT. 

Por conta deste último tópico da reunião, José Saia Neto visitou 

inúmeras vezes a cidade, devido problemas com embargo de obras no entorno 

da casa tombada, sendo uma casa pertencente ao Sr. Hélio e uma casa de 

posse do Sr. Silvio Pecciolli. Tais embargos se deram em função da insistência 

dos proprietários na elevação da altura das edificações e demolição das 

antigas paredes de taipa de pilão. Saia Neto aponta num relatório de vistoria de 

obra embargada, que o Sr. Silvio, mais calmo, se disse disposto a acatar as 

decisões “desta DR”. As solicitações de embargo de obras, quando não aceitas 

de forma direta, eram solicitadas via ofício à Procuradoria Geral da República 

em São Paulo. 

 

 
Figura 29 - Casa Senhor Hélio Fonte: IPHAN-SP - 1980 
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Figura 30 - A casa do Senhor Silvio é a de escada e alpendre à direita do observador. Fonte: 
São Paulo, sd, f 31. 

 

Em outro documento de 2009, Saia Neto e Marly Rodrigues estavam 

discutindo questões legais e ações que IPHAN e CONDEPHAAT poderiam 

tomar de maneira conjunta em Parnaíba, citando inclusive o Ministério Público, 

pois o proprietário, Sr. Helio Reis de Oliveira, deu prosseguimento a sua obra 

que fica em frente ao sobrado, na esquina do Largo da Matriz, alegando ter 

conseguido aprovação do CONDEPHAAT (desde 1980 a residência do Sr. 

Helio vinha sendo alterada). 

Este senhor também era policial, o que favoreceu não ser coibido, 

segundo aponta Saia Neto. A ideia do proprietário era fazer inúmeras salas 

comerciais e alugá-las, como de fato ocorreu. De acordo com José Saia, o 

imóvel antigo não se perdeu, foi intencionalmente demolido quando havia 

condições de sua restauração. 

Essa documentação demonstra que, em 1995, um novo projeto de 

restauração foi aprovado e previa destinação de verba para tal ação, pelo 

Comitê Assessor do PRONAC-MEC. 

Para o repasse faltava a escritura pública, documento que a casa não 

possuía, por isso Antonio Luiz Dias de Andrade, dirigente do IPHAN, fez um 

resumo sobre o imóvel, em um ofício pedindo que o PRONAC declinasse da 

exigência de escritura pública. Destacamos algumas partes do ofício a seguir: 
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“[...] trata-se da mais antiga construção em Taipa de Pilão, datada do 
final do XVII início do XVIII e cujas origens são ainda desconhecidas; 
popularmente é conhecida como casa do Anhanguera [...] o mais 
antigo documento encontrado trata do testamento de Francisco Paula 
de Barros, de 1860, por intermédio do qual deixa a residência em 
apreço para seu escravo Valério. [...] diante das circunstancias 
históricas do caso a única solução exige uma ação de usucapião [...] 
cremos que deva o PRONAC declinar da exigência [...]se tratando de 
um bem cultural de extraordinário valor histórico [...]” 

 

 
Em suma, apresentamos neste capítulo as fontes para este estudo. Um 

processo de tombamento federal com 22 folhas, um processo ex-offício com 46 

folhas e os documentos avulsos armazenados na superintendência do IPHAN 

em São Paulo com 177 folhas, datados de 1944 a 2009. Após a leitura de tais 

documentos, vemos que há dois pontos a salientar: uma sobre a propriedade 

da casa e outro sobre a atribuição de valor para a mesma. 

A casa era usada por um “escravo herdeiro” de Francisco de Paula 

Barros, o Valério, desde 1860, que faleceu em 1927. Daí por diante quem 

passou a pagar o IPTU sobre a propriedade foi Joaquim Miranda que comprou 

os direitos sucessórios de um neto de Valério. De acordo com a pesquisadora 

Maria Regina, com a morte de Valério a casa deveria passar para a padroeira 

Nossa Senhora de Santana, mas ninguém havia reclamado a posse da casa. O 

IPHAN conseguiu permutar outro terreno cedido pela prefeitura para Joaquim 

Miranda e este doou a casa a União em 1968. 

Em nenhum momento Luis Saia diz que essa casa é uma residência do 

tipo “bandeirista”, pois como vimos a casa bandeirista possui um padrão 

construtivo: possui uma faixa fronteira com alpendre, quarto de hóspede e 

capela, elementos que a casa de Parnaíba não possui o que leva Luis Saia a 

levantar a hipótese de a casa ter sido mutilada em um dos lados para a 

construção do sobrado vizinho (fig. 11). Não localizamos qualquer produção de 

pesquisas de Luis Saia sobre as casas urbanas, que é como ele caracteriza a 

casa urbana à Praça da Matriz nº 09, uma casa que está na transição do rural 

para o urbano. 
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Capítulo 3 – Análises dos processos de tombamento 

 
O processo de tombamento do IPHAN ocorreu em 1957/58, com 

levantamento preliminar e inscrição no livro do tombo histórico, por iniciativa do 

próprio serviço do patrimônio nacional. O processo de tombamento do IPHAN 

durou 2 anos entre 1957 e 1958, já o do CONDEPHAAT aconteceu 16 anos 

depois, em 1973 e conforme visto nos documentos, por uma iniciativa do 

Serviço de Museus Históricos por meio de Vinicius Stein Campos, e foi 

finalizado em 1981, ou seja, 8 anos de elaboração. 

Como primeiro ponto da análise podemos fazer um quadro comparativo 

entre os dois processos de maneira mais geral. Em ambos fica clara a 

necessidade de cumprir as etapas burocráticas sem, no entanto, essa atividade 

fazer sentido, pois seria essa ação que construiria um sentido e um significado 

no tombamento da casa. 

Os documentos que formam os autos do processo de tombamento do 

IPHAN não são reveladores se compararmos com os outros documentos sobre 

a casa que há no IPHAN-SP. Houve uma série de tensões evidentes no caso 

do IPHAN mas que nos autos aparecem minimizados com possivelmente 

escolhas de documentos que comporiam os autos. Em síntese, a questão para 

se proceder ao tombamento da casa era apenas a necessidade de localizar os 

nomes dos proprietários (do sobrado e da casa térrea) e notificá-los, o que não 

ocorreu. 

No CONDEPHAAT, as ações ficam mais escondidas ainda na 

burocracia. Apesar do processo do IPHAN também não ser pormenorizado, ele 

traz informações dos agentes diretamente envolvidos, como o ofício à 

prefeitura, a circular do Germano, as informações à caneta de Carlos 

Drummond de Andrade, o ofício de Rodrigo M. F. Andrade e a cópia do jornal 

do edital de tombamento. 

Os autos do processo do CONDEPHAAT, em sua totalidade, são um 

resumo das ações tomadas anteriormente e das providências a cumprir, como, 

por exemplo: Em cada passo do processo as informações eram incorporadas a 

uma “folha de informação” (um modelo de ofício) destinada a compor os autos. 

Pode-se presumir a existência de uma seleção das informações de ofício 

que comporiam os autos, pois a maneira da composição dos documentos no 
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processo “camufla” a participação das pessoas e ficam menos evidentes os 

conflitos. 

Ainda que o conselheiro Vinicius Stein Campos apareça no início como 

proponente, ao longo deste processo estadual essa figura não será mais 

citada, prevalecendo a atuação do Professor Carlos Alberto Cerqueira Lemos, 

da Comissão Técnica de Estudos e Tombamentos. Aparentemente o 

desenrolar dos fatos ocorreu sem grande alarde e estes ficariam mais claros se 

houvesse a incorporação de outras pesquisas como pareceres, levantamentos, 

etc. 

Cabe destacar que, nessa época, o professor Lemos já havia feito uma 

crítica a Luis Saia e à sua tese das “casas bandeiristas”, mas a casa 

seiscentista de Santana de Parnaíba foi tombada sem, no entanto, ser 

estudada e tampouco sem incorporar tal discussão anterior. 

 

Falta de pesquisa histórica - lacunas 

 
Sobre o passado da casa afirma-se, nos processos de tombamento, que 

é uma construção do século XVII, mas não existe comprovação documental e 

tampouco foi feita pesquisa suficiente para chegar a possíveis fontes. 

Conforme aponta Siqueira sobre a inexistência de pesquisa histórica para 

embasar a patrimonialização da Casa de Rodrigues Alves: 

O grau de insuficiência ou de inadequação dos conteúdos históricos 
nos documentos oficiais provoca certa aflição, pois até o presente  
não dispomos de informações primárias acerca deste bem protegido 
há quase meio século; como mostra o artigo, até hoje se desconhece 
como e quando a casa foi construída, ou melhor, até hoje não se 
considerou como tarefa primordial a busca de tais informações sobre 
o passado dessa casa que foi tombada por “valor histórico”

57
. 

 

Até os dias atuais é desconhecido estudo pormenorizado sobre a 

história da edificação seiscentista nº 09 de Santana de Parnaíba ou como é 

chamada de “a casa do Anhanguera”. 

 
 
 
 

57 
SIQUEIRA, Lucília Santos. A história que foi usada nos tombamentos e na conservação da 

Casa do Conselheiro Rodrigues Alves Lucília. Revista CPC, São Paulo, n.19, p.49–79, jun. 

2015, p. 15. 
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No CONDEPHAAT, os erros são ainda mais grosseiros. Um que foi 

bastante intrigante é o caso da divulgação da casa no site do órgão de 

preservação: 

Localização: Praça da Matriz, 9, esquina com a Rua Álvaro Luís do 
Vale. Número do Processo: 00354/73.Resolução de Tombamento:Ex- 
Officio em 13/10/1980.Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 139, p. 
25, 29/05/1981. 
O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, é 
reconhecido por suas investidas pelos sertões de Minas e Goiás à 
procura de ouro no século XVIII. No início deste século, após a 
Guerra dos Emboabas, se estabeleceu na Vila de Parnaíba e tornou- 
se proprietário deste imóvel. 
Fonte Processo de Tombamento

58
 

 

Essa informação foi retificada e consta agora da seguinte maneira: 

 
Localização: Praça da Matriz, 9, esquina com a Rua Álvaro Luís do 
Vale.  Número   do   Processo: 00354/73.   Resoluçãode 
Tombamento: Ex-Officio  em  13/10/1980.  Livro  do  Tombo  
Histórico: inscrição nº 139, p.25, 29/05/1981. 
Em Santana de Parnaíba ainda são encontrados exemplares da 
arquitetura paulista tradicional. As casas situadas no Largo da Matriz 
n° 9, 19, e 23, na realidade formam um conjunto dos mais antigos e 
significativos. Até o momento é difícil dizer se todo o conjunto 
constituiu uma única residência, o que é provável, cuja construção 
dataria do século XVII, ou seria composto de 2 unidades, conforme se 
encontra atualmente. A casa n° 9, segundo Luis Saia repete partidos 
de residências bandeirísticas do século XVIII adaptada para a área 
urbana. Essa casa é conhecida como a "casa de Anhanguera" que a 
teria habitado, segundo a tradição. 
Edificação térrea possui telhado de três águas e beiral ricamente 
adornado com cachorros. De dimensões reduzidas,  apresenta 
apenas dois lanços de cômodos e um sótão que servia de depósito 
de gêneros. De propriedade do IPHAN, é administrada pela Prefeitura 
Municipal que nela instalou o Museu Casa do Anhanguera. 
Fonte: Processo de Tombamento

59
. 

 

Observa-se neste exemplo dos excertos o constrangimento que o 

equívoco gera. Por outro lado, observamos a possibilidade da atualização dos 

argumentos de divulgação da casa. 

No processo do CONDEPHAAT, houve a participação de Katia Maria 

Abud que tomou conhecimento das pesquisas do IPHAN, entretanto ela se 

afastou no meio do processo. Para o preenchimento do inventário consta o 

nome de Julita Scarano. Por ser tombamento ex-offício, não se pesquisou para 

além do que o IPHAN havia feito. 

 

58
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem, acessado em: janeiro de 2015 às 

18:24h. 

59
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem, acessado em 15/10/2015 às 18:52h. 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem
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Não houve no âmbito nacional ou estadual a incorporação de obras 

historiográficas para embasamento, conforme apontam vários autores tais 

como Fonseca (1997), Chuva (2009) e Siqueira (2015). Eram menos relevantes 

os dados históricos como atribuidores de valor e era mais importante a eficácia 

jurídica do tombamento, como o nome dos proprietários, o logradouro e 

numeração pública e a não impugnação pela notificação via edital jornalístico. 

Outro erro do CONDEPHAAT, no preenchimento nos anos finais do 

tombamento do Inventário de Acervo Cultural, com as equivocadas 

informações de que o sobrado possivelmente pertenceu a Valério de Paula 

Barros de 1893 a 1903 e em 1932 foi propriedade dos herdeiros de José 

Herrera60. 

Como vimos, o sobrado na época de tombamento pertencia a José 

Américo Perin e sua esposa Cesira Ceccon Perin. Este imóvel foi recebido por 

herança de João Segantini que era casado com Marina Ceccon Segantini. O 

senhor João Segantini havia comprado o sobrado de José Maria da Silva Serra 

e este nome aparece no testamento de Francisco de Paula Barros quando trata 

dos limites de sua propriedade. Outros documentos que lemos foram os 

pagamentos de imposto predial que comprovam que o sobrado nunca 

pertenceu a Valério de Paula Barros. 

Estes dados históricos não são mencionados no excerto do site do 

CONDEPHAAT. Busca-se explorar a casa como se a ação do tempo não 

houvesse passado pela casa e ela se encontrasse em um eterno presente, o 

dos séculos XVII ou XVIII. A última pessoa que foi dona da casa, Francisco de 

Paula Barros, sequer é mencionada, menos ainda o herdeiro dela, o escravo 

Valério. 

 
 
 

60 
Realizamos algumas pesquisas para saber o grau de dificuldade de mapear a primeiro 

morador da casa e uma das ações foi a leitura do testamento de Francisco de Paula Barros 

que deixa sua residência para moradia de seus escravos entre esses um de nome Valério. A 

descrição no testamento é a seguinte: [bens de] “Raiz: Huma morada de casas térreas de dois 

lanços, esta no pátio da matriz desta Villa de Parnayba, com quintal correspondente; que se 

divide por hum lado com a casa de José Maria da Silva Serra, no mesmo pátio e pelos fundos 

com propriedade de Joaquim Zacarias. Casa avaliada em duzentos mil réis [...]”. O inventario 

traz que Francisco de Paula Barros era filho de pais ignotos, era solteiro e não possuía filhos. 

Fazendo outras pesquisas descobrimos que ele aparece no maço de populações de 1846 com 

64 anos. 
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Falta de Historiadores – sobra de arquitetos 
 

Ao apontarmos a pesquisa histórica, rapidamente ela nos remete à 

atuação de historiadores nos órgãos de preservação. De acordo com Ribeiro 

(2012, p.231), no IPHAN “o carro chefe da busca por bens era a arte, o 

trabalho de atribuição de valor do ponto de vista histórico não era uma 

prioridade na ação institucional”. 

De acordo esse autor, o próprio Lucio Costa opunha-se ao trabalho dos 

historiadores no reconhecimento do patrimônio para não onerar e para diminuir 

o tempo do aprofundamento de pesquisas. 

Sou, em princípio, contrário ao tombamento de casas vinculadas a 
personalidades, porque a preservação desses lugares quase sempre 
resulta meio falsa e melancólica. E ainda, porque as personalidades 
são tantas que se teria de criar seção especial na Dphan para tal fim. 
O natural seria que para cada caso específico– cientistas, literatos, 
artistas, músicos, militares etc. – as sociedades de classe mais 
diretamente ligadas ao vulto nacional em causa, cuidassem de zelar 
pelos testemunhos materiais dignos de conservação [...] 
[...] Contudo, não é necessário nem mesmo talvez aconselhável o 
recurso a historiadores de profissão uma vez que a curiosidade de 
ofício os conduz insensivelmente a pesquisas laterais demoradas e 
absorventes com prejuízo dos informes simples e precisos que 
interessam à repartição. (...) O que importa é a circunspeção do 
pesquisador [...]

61
 

 
“De fato a inscrição feita no livro de Tombo Histórico se devia mais ao 

fato de o bem não apresentar um valor artístico excepcional do que possuir 

comprovado valor histórico”62. O autor aponta que a área “história” foi colocada 

num posto de menor importância em relação à arquitetura e às artes plásticas. 

A primeira contratação de um profissional de história pelo Iphan-SP 

aconteceu em 1970, com Jaelson Bitran Trindade. Como descrevemos, a 

primeira pessoa a pesquisar sobre a casa foi a historiadora Maria Regina da 

Cunha Rodrigues que era professora secundária efetiva do Governo do Estado, 

“emprestada” à repartição para realizar as pesquisas sobre a casa de Santana 

de Parnaíba. 

 
 
 

61
Lucio Costa apud RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Entre o ser e o coletivo o tombamento das 

casas históricas. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília: IPHAN, 2012. 
p 233. 

62 
RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Entre o ser e o coletivo o tombamento das casas históricas. 

In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília: IPHAN, 2012, p 231. 
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Como demonstrado na documentação, a relação entre Luis Saia e Maria 

Regina não era das melhores, a própria pesquisadora aponta que fora 

comissionada “contra sua expectativa”. A primeira pesquisa foi feita na busca 

do sobrenome Barros ou de Paula Barros e encontrou o testamento de 

Francisco de Paula Barros em 1860. Disse ainda ter encontrado o nome de 

Luis Pedroso de Barros em um testamento do final do XVIII. Pudemos também 

localizar esse testamento, mas em vista dos maços de população e do próprio 

testamento de dificílima leitura, é pouco provável que o Juiz de Paz Luiz 

Pedroso de Barros tenha morado nesta casa. Não existe documento que 

informe quando a pesquisa foi finalizada, há indícios de ter sido terminada em 

agosto de 1959. 

Por conta da falta de pesquisa para saber quando a casa foi edificada 

nota-se a dificuldade de sustentar que essa casa é uma casa bandeirista. Em 

nenhum momento Luis Saia diz que essa casa é uma residência do tipo 

“bandeirista”, pois como vimos a casa bandeirista possui um padrão 

construtivo: possui uma faixa fronteira com alpendre, quarto de hóspede e 

capela, elementos que a casa de Parnaíba não possui, o que leva Luis Saia a 

levantar a hipótese de a casa ter sido mutilada em um dos lados para a 

construção do sobrado vizinho (fig. 11). 

Outro ponto muito interessante é trazido pelo professor Carlos Lemos, 

que aponta que a parte interna do alpendre das casas rurais que formava o 

corredor central se transformará em sala de receber e o alpendre dos fundos 

das casas rurais se transformará na varanda63. 

A casa urbana paulista do tempo colonial [...] não apresentou muitas 
alterações no seu planejamento e construção [...] não era farto de 
consumo, todos viviam mal e pouco proveito tiravam de seus quintais, 
estreitos e compridos [...] 
O progresso fez desaparecer essas casas urbanas já muito 
antigamente – no universo paulista de hoje são raríssimas e 
praticamente concentram-se em Santana de Parnaíba

64
. 

 

Sobre a casa de Santana de Parnaíba, Carlos Lemos diz que é uma 

casa urbana65 e possivelmente teria pertencido a Suzana Dias, diz que é bem 

 

63
LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido 

pelo café. São Paulo: EDUSP, 1999 

64
Ibidem, p. 114. 
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provável que a casa tenha pertencido a ela, pois encontra-se em local 

privilegiado, ao lado da igreja matriz, “certamente do século XVII”. Para o autor, 

nessas casas de Parnaíba não se vê uma constância formal nas plantas; a não 

ser a presença permanente da taipa de pilão nas paredes estruturais, as 

paredes internas de taipa de mão, o autor desconfia de não serem originais, ou 

pelo menos da mesma idade das paredes de taipa de pilão externas. 

Carlos Lemos aponta a importância de outras casas, do tempo do 

açúcar, como a casa da rua Suzana Dias nº 380, em que as paredes externas 

e internas são todas de taipa de pilão. O autor nota outra constante, o uso do 

sótão que em grande medida apresentava janelas que vão do assoalho ao 

frechal. Nota-se que são constantes de construções urbanas seiscentistas66. 

Fazendo referencias a casas urbanas do tempo do açúcar, valemo- 
nos, dos exemplos de Santana de Parnaíba, cidade que foi de 
pequena representatividade canavieira, mas seguramente aquelas 
construções remanescentes citadas teriam sido iguais às paulistanas, 
ou ituanas, as quais foram inexoravelmente demolidas até a chegada 
deste século

67
. 

Como vimos nos textos de Luís Saia, ele não diz o que a casa é de fato, 

faz analogias com as outras “casas grandes” (bandeiristas), não usando o 

termo que é usado no turismo de a casa ser “bandeirista urbana”. A casa 

seiscentista nº 09, foi tombada porque alguma semelhança havia com as casas 

bandeiristas, ainda que essa semelhança fosse unicamente o uso da taipa de 

pilão. Lemos, mesmo que empiricamente, como apontado acima, tece alguns 

comentários sobre as residências urbanas. 

Para Carlos Lemos, a única exclusividade da casa de nº 09 é ser 

seiscentista, ainda que tal afirmação necessite de comprovação cartorial, pois 

urbanas existem outras. 

 
 
 
 
 
 

65
Casa urbana de Santana de Parnaíba à rua Suzana Dias nº 380, casa urbana de Santana de 

Parnaíba à praça da matriz nº 09, casa urbana de Santana de Parnaíba nº 80 no largo São 

Bento. Fonte: LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista: história das moradias anteriores ao 

ecletismo trazido pelo café. São Paulo: EDUSP, 1999. p, 114-16. 

66
Ibidem. p. 116. 

67
Id. Ibidem, p. 117. 
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Rede de apoio para a projeção da memória paulista 
 

A falta de certeza sobre a casa faz emergir, em efeito cascata, inúmeros 

outros equívocos com ou sem intencionalidade. Conforme apontamos no 

primeiro capítulo, durante a primeira metade do século XX, podemos enxergar 

a construção de uma determinada rede de pessoas com o interesse comum de 

promover certo ufanismo paulista; uma rede de pessoas articuladas para 

inúmeras iniciativas que visavam à construção da memória paulista. 

O governo do Estado de São Paulo promulga uma série de leis que 

corroboram para o que estamos falando. A primeira delas é o Decreto Lei de nº 

32.767 de 16 de Junho de 1958, que dispunha sobre um grupo de trabalho que 

faria a reconstituição do “Quadro Histórico dos Municípios do Estado de São 

Paulo, preservação de seus patrimônios históricos, pesquisas e demais 

atividades relacionadas com o estudo da evolução histórico-social do Estado”. 

No mesmo ano, por meio do Decreto Lei 33.980, de 19 de novembro, 

Jânio Quadros cria a Rede de Museus Históricos e Pedagógicos. A direção do 

Serviço de Museus sob o comando de Vinícius Stein Campos formatou a 

criação dos museus em períodos históricos diferentes: O Colonial, o 

Monárquico e o Republicano. Outros museus foram criados depois por outros 

decretos como no caso: 

 
Decreto Nº 40.444, de 23 de Julho de 1962, que “autoriza a 

instalação, em Santana do Parnaíba, do Museu Histórico e 
Pedagógico Anhanguera”: “Considerando que a tradicional cidade de 
Santana do Parnaíba possui restaurada pela Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, a casa do Anhanguera, local que se 
presta à instalação de um museu histórico nos moldes dos que vem 
sendo criados na Secretaria da Educação”, traz ainda que 
“Considerando finalmente que a figura de Bartolomeu Bueno da Silva, 
o Anhanguera, precisa ser melhor cultuada e conhecida das novas 
gerações”. 

 

Quem promulgou tal decreto foi o Governador do Estado de São Paulo 

Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, cinco anos depois do tombamento 

efetuado pelo IPHAN, em 1958. Há uma rede de intelectuais que, interessados 

na sociedade bandeirista, fizeram a consolidação do mito no intuito de 

implementar suas ideias. 
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Figura 32 – Oficio de agradecimento do governador ao poeta Paulo Bomfim. Fonte: 
http://www.paulobomfim.com/. 

 

É bem plausível que esses intelectuais tenham atuado pressionando o 

governado e que ele tenha com essas informações elaborado o decreto que 

cria o Museu Histórico e Pedagógico do Anhanguera na Casa do Anhanguera. 

Misan (2008) aponta que o fato de o museu ter sua sede em uma 

construção histórica também era importante, pois Stein procurava priorizar a 

instalação dos MHP em construções onde nasceram ou viveram os patronos 

http://www.paulobomfim.com/
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dos museus. Para tanto, muitas vezes recorria ao Conselho de Defesa do 

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

qual foi membro conselheiro (1967-1975), na tentativa, em grande parte bem 

sucedida, de obter o tombamento do edifício para em seguida instalar o 

museu68. 

Essa ação deve ser analisada de modo particular, ou seja, era uma via 

de mão dupla, pois, de um lado, afirmava a hegemonia do Estado em atestar a 

“historicidade” de seus edifícios históricos, e, por outro, conseguia o apoio do 

próprio Estado para a implantação de seus museus históricos naquilo que 

considerava como legítimas casas históricas69. 

Marly Rodrigues aponta que a proposta de criação de um órgão de 

defesa do patrimônio pôde impor-se a partir de uma matriz conservadora que 

“influirá por intermédio de Vinicius Stein Campos, na criação dos museus 

históricos e pedagógicos70”. 

Apesar de todo o empenho de Stein Campos e do decreto, o uso 

daquela casa para abrigar o museu não se concretizou. O próprio município 

desconhece quando o museu de fato saiu do papel; tendo em vista a atuação 

de uma pesquisa de campo de Prof. Dr. José Guilherme Cantor Magnani, essa 

criação teria ocorrido entre os anos de 1982 e 1987. Existem alguns ofícios da 

prefeitura de Santana de Parnaíba pedindo nos anos de 1970 e 1980 a posse 

da casa para a instalação de museu, repartição pública, etc. As coisas só se 

concretizaram quando Stein Campos, como conselheiro do CONDEPHAAT, 

“solicitou o tombamento ex-officio da casa do anhanguera 71 ”. Observamos 

nesta ação a real intenção do conselheiro proponente. 

 
 
 

68
MISAN, Simona. A Implantação dos Museus Históricos e Pedagógicos do Estado de São 

Paulo (1956 - 1973). Tese de Doutorado, USP/FFLCH, São Paulo, 2005.p 193. 

69
Ibidem, p. 195. 

 
70 

RODRIGUES, Marly. Imagens do passado. A instituição do patrimônio em São Paulo (1969- 

1987). São Paulo: UNESP/Imprensa Oficial do Estado/ CONDEPHAAT/FAPESP, 2000. 

 
71

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Cultura. Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Processo 00354/73 - 

Solicita o tombamento da casa na Praça da Matriz. Nº 9 em Santana de Parnaíba. São Paulo, 

1973. f 1. 
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Essa rede de pessoas com o mesmo intuito fica clara quando 

abordamos os jornais de época, pois muitos dos intelectuais, como o poeta 

Paulo Bomfim, eram amigos de jornalistas, o que fazia circular na imprensa 

notícias fantasiosas sobre a casa e sobre o decreto de criação do Museu. 

Como foi demonstrada, a baixa qualidade da pesquisa histórica com 

informações insuficientes fez com que a casa seiscentista à Praça da Matriz nº 

09 fosse divulgada nos meios jornalísticos criando outras versões sobre qual 

seria o motivo da patrimonialização. 

No acervo do arquivo do IPHAN em São Paulo e no Centro de Memória 

da Cidade pudemos ler muitas notas de jornais e matérias copiadas e 

arquivadas e em alguns casos procuramos a hemeroteca do Arquivo Público 

do Estado de São Paulo para ler os originais, achamos por bem expor algumas 

dessas matérias. 

Alguns eventos relacionados à casa foram matérias de jornais em: Folha 

da Manhã, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio da Manhã, A 

Tribuna de Santos e O Globo. 
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Figura 33 – Jornal Diário de São Paulo, domingo, 26/10/1058. Fonte: Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. 

 

Figura 34 – Jornal Diário de São Paulo, domingo, 26/10/1058. Fonte: Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. 

 

 

Na publicação da Folha da Manhã de 11 de janeiro de 1959, ano 

corrente da restauração, diz: “O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional está envidando esforços no sentido de restaurar uma casa de taipa 

situada no largo da Matriz nº 9”. A nota traz ainda que de acordo com 

especialistas “se trata da mais antiga construção existente nos arredores da 

Capital, datando-se dos anos de 1600”. Na sequência, a publicação narra a 

trajetória histórica da cidade e destaca: 

A moradia agora identificada, objeto dos esforços dos recuperadores 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entretanto, 
em virtude de ter sofrido diversas modificações com o correr do 
tempo, oferece agora algumas dificuldades. Tais óbices, porem, não 
chegariam a impedir a restituição da forma primitiva do prédio. Nessa 
casa seria futuramente instalado um museu do Bandeirante, de vez 
que Santana de Parnaíba foi berço de numerosos calções de couro, 
tais como os dois Bartolomeu Bueno da Silva, Domingos Jorge Velho, 
Fernão Dias Falcão e André Fernandes. (Folha da Manha, 1959) 
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Os outros jornais apresentam assim o imóvel: 
 

Figura 35 – O Diário de São Paulo. Fonte: Centro de memória de Santana de Parnaíba Capitão 
Bertha Moraes Nerici. 

 

Figura 36 – Jornal A Gazeta, sd. Fonte: Centro de memória de Santana de Parnaíba Capitão 
Bertha Moraes Nerici. 
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Figura 37 – Jornal Correio da Manha, s/d. Fonte: Centro de Memória de Santana de Parnaíba 
Capitão Bertha Moraes Nerici. 
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Sobre a atribuição de valor 

 
Para Alois Riegl, que escrevera no inicio do século XX, existem 

monumentos intencionais e não intencionais, ou seja, monumentos intencionais 

são criados pela mão do homem com objetivo principal da lembrança de 

determinada ação ou evento, de pessoas ou grupos. Os não intencionais não o 

são por sua “destinação original”, mas pela atribuição de alguém em algum 

momento posterior a sua construção. 

Segundo Riegl, todo monumento intencional é artístico e ao mesmo 

tempo histórico, pois representa determinado momento de evolução das 

atividades artísticas do homem e o inverso também pode ser verdadeiro, uma 

vez que pode possuir uma série de elementos artísticos, mas que podem fazer 

emergir um valor subjetivo inventado por quem o contempla. 

O autor aponta o valor de antiguidade que se configuraria como 

oposição ao presente e o valor histórico, como etapas da evolução de algum 

campo criativo humano, e considera o monumento original intocável, portanto, 

possui um caráter documental e tal como em um documento histórico passível 

de leitura histórica e artística no futuro, não poderia sofrer a limpeza estilística. 

Não se pode ignorar o tempo transcorrido e os acréscimos do próprio tempo 

como marcas históricas. Em um documento manuscrito de leitura difícil, por 

mais desgastadas que as folhas e as palavras estejam não se pode preencher 

os vazios com elementos contemporâneos, pois isso criaria um falso 

documento. 

Para o valor rememorativo intencionado, Riegl aspira de modo rotundo a 

imortalidade, o eterno presente. A ação fundamental e direta dos monumentos 

intencionais é a “restauração”. 

 
Esta categoria de monumentos, em conflito com o valor de 
antiguidade está dada desde o principio e de modo permanente. Sem 
restauração, os monumentos começariam rapidamente a deixar de 
ser intencionados; por conseguinte, o valor de antiguidade é por 
natureza inimiga mortal do valor rememorativo intencional

72
. 

 
Nos processos, não ficam explicitadas as justificativas de escolha dessa 

casa, como foi demonstrado nesse estudo com pareceres e instruções bem 

72 
RIEGL, A. El culto moderno a los monumentos. Madrid: Machado Libros S.A., 2008. 
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escassa e enxuta e como apontam autores como Fonseca (2005, p.116) e 

Siqueira (2015, p. 72) que classificam à maneira do IPHAN : 

[...] considerava-se desnecessário elaborar justificativas consistentes 
– com um mínimo de objetividade –, o valor histórico dos bens não 
requeria melhor tratamento e a prioridade era assegurar a 
preservação das edificações pelo tombamento. Sabia-se de antemão 
o que tinha valor e porque tinha valor e, portanto, sabia-se de 
antemão o que deveria ser preservado; as discordâncias, pontuais, 
não chegavam a deflagrar debate ou reflexão sobre os bens em 
questão [...]

73
 

 

 
Como apontam os autores Marins (2003) e Siqueira (2015), a existência 

dessa rede tem o intuito de construir a memória paulista com a manipulação 

simbólica do bandeirante. Visível também no artigo de Luis Saia em 1944 sobre 

as casas grandes que depois da comemoração do IV centenário da cidade de 

São Paulo ficaram conhecidas como casas bandeiristas. As analogias de Luis 

Saia foram decisivas no tombamento das edificações, ele está tratando de uma 

história que relaciona as edificações, não explicando a casa seiscentista nº 9. 

Quando Luis Saia publica o livro Morada Paulista, no prefacio, Saia se 

esquiva dos problemas dizendo que um quadro geral não daria para ser 

estudado pela falta de dados, mas os “restos” da classe dominante, entretanto, 

dariam para redigir uma teoria, o que deixa ainda mais confusa a sua atribuição 

de valor. 

Cabe retomar o que foi exposto. No pedido de abertura do processo de 

tombamento do IPHAN, encontra-se algo interessante para análise: pede-se o 

tombamento da Casa de Fazenda em Itu que seria um “exemplar típico” da 

construção rural paulista do século XVIII. Pede-se também o tombamento do 

retábulo da capela lateral da igreja de Santo Antônio do Valongo em Santos, 

que segundo o diagnóstico do técnico do patrimônio Edgard Jacinto, possui 

“expressivo teor artístico e documental”. 

O que existe no diagnóstico do retábulo de Santos que não tem na casa 

e no sobrado de Parnaíba é justamente a indicação explícita para qual livro do 

tombo está sendo solicitado o tombamento. A indicação para um dos livros do 

 
 

 
73

SIQUEIRA, Lucília Santos. A história que foi usada nos tombamentos e na conservação da 

Casa do Conselheiro Rodrigues Alves. Revista CPC, São Paulo, n.19, p.49–79, jun. 2015, p. 72 
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tombo: Histórico, Belas Artes, Artes Aplicadas, Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico74, indicaria a atribuição de valor dos bens. 

Luis Saia não está interessado em explicar a casa à praça da matriz nº 

09 em Santana de Parnaíba, na verdade essa casa pode ser relacionada em 

relação a outras casas bandeiristas e então conseguiremos observar o projeto 

de nação75 de Luis Saia. 

Lowande (2013) trata das transformações que ocorreram no campo do 

patrimônio na segunda metade do século XX, quando se amplia a noção de 

histórico e artístico para a de patrimônio cultural, ampliando também a 

memorabilidade do fato histórico, pois emergem novas perspectivas rompendo 

com o ufanismo paulista dos bandeirantes em favor da história indígena ou da 

perspectiva da história social e cultural da escravidão. 

 
 
 
 

74 
No site: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608, observa-se: 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, onde são inscritos os bens culturais 
em função do valor arqueológico, que engloba sinais de lugares onde há indícios de atividades 
humanas, estruturas e vestígios abandonados na superfície, subsolo ou sob as águas, além do 
material a eles associados. Os bens de valor etnográfico, parques, jardins, e as paisagens 
naturais e culturais também estão nesse Livro. O mesmo ocorre com os monumentos naturais 
constituídos por formações geológicas, fisiográficas e biológicas. 

 
Livro do Tombo Histórico, onde são inscritos os bens culturais em função do seu valor 
histórico. É formado pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Brasil e cuja 
conservação seja de interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil. Esse Livro, para melhor condução das ações do Iphan, reúne, especificamente, os bens 
culturais em função do seu valor histórico que se dividem em bens imóveis (edificações, 
fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por exemplo) e móveis (imagens, 
mobiliário, quadros e xilogravuras, entre outras peças). 

 

Livro do Tombo das Belas Artes, onde são inscritos os bens culturais em função do seu valor 
artístico particular. O termo belas-artes é aplicado às artes de caráter não utilitário, opostas às 
artes aplicadas e às artes decorativas. Para a História da Arte, as belas artes imitam a beleza 
natural e são consideradas diferentes daquelas que combinam beleza e utilidade. 

 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas, onde são inscritos os bens culturais em função do seu 
valor artístico aplicado. Essa denominação (em oposição às belas artes) se refere à produção 
artística que se orienta para a criação de objetos, peças e construções utilitárias: alguns 
setores da arquitetura, das artes decorativas, design, artes gráficas e mobiliário, por exemplo. 
Desde o século XVI, as artes aplicadas estão presentes em bens de diferentes estilos 
arquitetônicos. 

75
LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo. Orientando-se em meio a lapsos: considerações 

sobre a produção historiográfica relativa às políticas públicas de preservação patrimonial no 

Brasil. Revista CPC, [S.l.], n. 15, p. 50-66, abr. 2013. ISSN 1980-4466. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/68628>. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/68628
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À época de tombamento, Luis Saia parece querer traçar uma história da 

arquitetura no Brasil e a contribuição dos paulistas para isso. Em que essas 

habitações documentariam uma etapa que se desenvolveu em São Paulo. 

Essas várias possibilidades de analise das intenções de Luis Saia são 

possíveis. 

No caso do CONDEPHAAT, já na finalização do processo de 

tombamento não se conhece o livro em que se tombaria a casa: 

 
 

 

Figura 39 – Síntese da decisão do conselho deliberativo. Fonte: São Paulo. 1973, f.32. 
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4 – Considerações Finais 

 
Conforme o exposto, ao longo da segunda metade do século XX, 

circularam informações e se produziu conhecimento sobre esta casa 

seiscentista em diversos meios e lugares, ainda que limitados. Os órgãos de 

patrimônio debruçaram-se sobre ela a fim de patrimonializá-la e de restaurá-la; 

os órgãos públicos da cultura prepararam-na para receber um museu - e este 

mesmo elaborou discurso sobre a edificação que o abrigava; os jornais 

publicaram diferentes matérias sobre a proteção da casa e seu uso como 

museu; por fim, estudiosos do âmbito universitário, da arquitetura e da história, 

produziram bastante conhecimento sobre as casas bandeiristas, na tentativa de 

compreender os vestígios coloniais de São Paulo. 

É importante salientar aqui, contudo, que essas esferas não dialogaram. 

Para o foco deste trabalho – o processo de patrimonialização da casa 

seiscentista – basta ver que nos processos de tombamento e nos documentos 

posteriores que ainda estão armazenados nos órgãos de patrimônio não há 

referência à bibliografia, as notícias sobre o tombamento e a abertura do 

museu insistem na atribuição da edificação ao Anhanguera; o Museu Histórico 

e Pedagógico, ainda muito tempo depois de sua inauguração se apresentava 

como “do Anhanguera”. O enriquecedor diálogo entre as áreas possibilitaria 

uma melhor compreensão da casa e dos equipamentos de época. Dos anos 50 

aos dias atuais, a discussão tem se ampliado, porém a casa de Santana de 

Parnaíba não foi objeto de estudo em nenhum trabalho de fôlego. 

Não localizamos explicitamente os valores que Luis Saia e Vinicius Stein 

Campos davam àquela edificação. 

Ribeiro (2012) faz uma reflexão importantíssima de que 

 
A prática da seleção do patrimônio cultural nas sociedades acaba por 
reiterar o processo de dominação social, por meio da imposição dos 
elementos simbólicos que as representam, legitimando a ideologia 
desses segmentos sociais hegemônicos

76
. 

 
 
 

 
76 

RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Entre o ser e o coletivo o tombamento das casas históricas. 

In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília: IPHAN, 2012, p. 228. 
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Nesse sentido e conforme o exposto fica clara a posição de Luis Saia 

dentro do serviço de patrimônio nacional. 

As coisas que requerem preservação por se acharem vinculadas a 
fatos memoráveis da história do Brasil, não constituem apenas nos 
monumentos ou obras ligadas diretamente a algum episódio histórico 
nacional. Entendem-se também de notável valor histórico para os fins 
estabelecidos no Decreto lei n° 25, todos os bens móveis ou imóveis 
que se possam considerar particularmente expressivos ou 
característicos dos aspectos e das etapas principais da formação 
social do Brasil e da evolução peculiar dos diversos elementos que 
constituíram a população brasileira

77
. 

 

 
Emerge dessa perspectiva uma postura que adotarão Luis Saia, a 

Revista do IPHAN e o próprio IPHAN sobre as histórias que se tentou proteger. 

Em suas publicações, não tratam de biografar a vida dos moradores dessas 

residências ditas “bandeiristas”, mas do caráter documental do processo 

histórico que envolveria essas habitações, ainda que, como visto, passível de 

equívocos interpretativos. Luis Saia, portanto, estaria interessado em explicar a 

evolução da arquitetura no Brasil. 

No CONDEPHAAT, nos planos do proponente, o tombamento da casa 

pouco interessava, independente de como proceder ao tombamento ou o que 

deveria conter ou o que fazer. O interesse manteve-se no intento de usar a 

casa como Museu do período colonial e se fosse possível ser casa de 

“bandeirante” melhor ainda. Mesmo os técnicos de estudos e tombamento, que 

contavam à época com Carlos Alberto Cerqueira Lemos, talvez pelas 

limitações de um tombamento ex-offício, pouco foram adiante nas pesquisas e 

ou questionamentos das informações elaboradas pelo órgão federal. 

A visão desse patrimônio detinha-se mais no seu todo e em 
categorias genéricas e menos em estudos de imóveis de expressão 
palaciana ou em edifícios isolados de remissão biográfica 
personagens e a fatos da história do País

78
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ANDRADE, Rodrigo M. F. de. “O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”. Revista Municipal 

de Engenharia, setembro de 1939, Rio de Janeiro. Apud RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Entre 
o ser e o coletivo o tombamento das casas históricas. In: Revista do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Brasília: IPHAN, 2012. 
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Procuramos mostrar que, apesar de todas as lacunas, havia nos 

processos de tombamento um progresso em relação à visão anterior do 

passado paulista: já não importavam os heróis (como o Anhanguera que os 

jornais insistiam em mostrar), mas certa fase da história paulista onde se podia 

ver a formação social, do coletivo. Tratava-se, portanto, de passar de uma 

história factual para uma história processual, de diminuir a ação dos heróis. 

 
 

Cronologia 

 
± 1650 – Provável período de construção da casa. 

1860 – Documento mais antigo, testamento de Francisco de Paula Barros. 

1927 – Morte de Valério, ex-escravo de Francisco, herdeiro da casa. 

1944 – Publicação da revista do IPHAN nº 8. 

1957 – Pedido de abertura de tombamento IPHAN. 

1958 – Tombamento pelo IPHAN e inscrição no livro do tombo histórico. 

1959 – Restauro feito pelo IPHAN. 

1962 – Decreto 40.444, criando o MHP “Casa do Anhanguera”. 

1973 – Pedido de abertura de tombamento CONDEPHAAT. 

1980 – Obras de reparo (restauração) CONDEPHAAT. 

1981 – Tombamento pelo CONDEPHAAT e inscrição no livro do tombo histórico. 

1994 – Decreto municipalizando a rede de MHP. Entre eles o Museu Casa do Anhanguera. 

2009 – Restauração Studio Sarasá. 

2014 – Reabertura do “Complexo Cultural” Museu Anhanguera e Casarão Monsenhor Paulo 

Florêncio da Silveira Camargo. 
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