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Resumo: O presente artigo traz, como abordagem, o patrimônio histórico e cultural com um
víeis prático ao tratar de um caso concreto que traduz os conceitos desse instituto.
Inicialmente, conceitua-se o patrimônio histórico como o resguardo da memória coletiva de
um lugar. Em seguida, é apresentada a abordagem jurídica. Por fim, é retratado o Projeto
Alegra Centro, como um meio prático de aplicação do teor do conteúdo abordado pelo tema
desse artigo. Criado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento
(Seplan), com a colaboração de diversas secretarias do governo municipal, o projeto apoia a
implantação e o funcionamento de atividades e empreendimentos, através de iniciativas
voltadas ao comércio e turismo, em conjunto com a valorização da paisagem urbana e do
patrimônio cultural. Funciona por meio da concessão de incentivos fiscais aos interessados na
implantação de atividades e empreendimentos, que envolve a isenção de impostos como
IPTU, ISS e ITBI, por meio de ações voltadas ao comércio e turismo nos bairros do centro
histórico e arredores.
Palavras-chave: Direitos Culturais. Patrimônio histórico e cultural. Projeto Alegra Centro.
Santos.
Abstract: This paper presents, as an approach, the historical and cultural heritage with a
practical bias to address about a case that reflects the concepts of this institute. Initially
conceptualized the historical heritage as the guard of the collective memory of a place. Then
appears the legal approach. Finally, the Project is portrayed Rejoice Project Center, as a
practical application of the content of the content covered by the theme of this article. Created
by the City, through the Department of Planning (“Seplan”), with the collaboration of various
departments of the municipal government, the project supports the deployment and operation
of activities and enterprises through initiatives aimed at trade and tourism, together with the
enhancement of the urban landscape and cultural heritage. Works by granting tax incentives
to stakeholders in the implementation of activities and projects, which involves tax exemption
as property tax, service tax and property transmission tax through actions aimed at trade and
tourism in the neighborhoods of the historic center and surroundings.
Keywords: Cultural Rights. Historical and cultural heritage. Rejoice Project Center. Santos.

INTRODUÇÃO
O atual conceito de patrimônio varia de formulações que foram produzidas ao longo
da história do mundo ocidental. Objetos e obras de arte que guardam memórias de ensejo
político, religioso ou cultural vêm sendo preservados desde a Antiguidade. No entanto, após a
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Revolução Francesa, no final do século XVIII, é que essa estima pela conservação de bens
com valores histórico e cultural se tornou mais intensa, com o auxílio de políticas
preservacionistas e legislações específicas para a restauração e reabilitação do patrimônio.
No início do século XX, com o crescimento urbano, surge, a necessidade da preservação
de determinados patrimônios históricos, artísticos e paisagísticos dos Estados. Dessa forma,
diversas recomendações foram sugeridas pelos congressistas através de documentos
chamados de Cartas patrimoniais.
Essas cartas tinham o objetivo de resolver os principais problemas das grandes
metrópoles que estavam em pleno crescimento nas décadas de 1930 e 1940, sem comprometer
os monumentos ou edificações arquitetônicas consideradas portadoras de excepcionais valores
artísticos ou históricos.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, trouxe a defesa do
patrimônio cultural em função da preservação da memória da identidade da sociedade
brasileira considerada em diversos aspectos.
O direito à memória do patrimônio cultural de distintos grupos que convivem num
mesmo país, estado ou região constituem exercícios de cidadania importantes para
fundamentar as bases das transformações sociais necessárias para a coletividade.
Além disso, o reconhecimento de identidades plurais pressupõe a coexistência entre
características culturais distintas que no seu conjunto contribuem para a formação de
afinidades mais amplas, como é o caso das identidades nacionais.

1 PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL: APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
O patrimônio cultural, interligado ao processo de evolução da civilização através do
fruto das concepções trazidas pela tradição. A denominação patrimônio cultural abrange tanto
a arte erudita, que é geralmente acessível à elite, quanto à chamada arte popular. As duas são
afirmação, através da história, das marcas de identidade da evolução da sociedade, por meio
de seus grupos sociais, formando assim a memória coletiva da humanidade.
No entanto, o patrimônio cultural para cumprir o seu papel social não se pode retrair
à condição de um arquivo arqueológico à disposição dos estudiosos da história e da
arte ou a ser oferecido, quando possível, à fruição do público. Não se pode admitir
que os bens formadores do patrimônio cultural sirvam de admiração pelo passado,
mas, ao contrário, devem se integrar à vida de hoje, participando com sua carga de
valores históricos, artísticos e sociais, da construção do nosso futuro. (CAMPELLO,
apud RODRIGUES, 2008, p.34)

Nesse sentido, sob diversos aspectos, são indispensáveis para a delimitação do tema,
“tais como a memória coletiva formada pelas experiências e invenções e a importância de sua
preservação para o favorecimento à fruição dos bens culturais” (RODRIGUES, 2008, p.3435).
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), o patrimônio
cultural não se limita “apenas a imóveis oficiais isolados, igrejas ou palácios, mas na sua
concepção contemporânea se estende a imóveis particulares, trechos urbanos e até ambientes
naturais de importância paisagística, passando por imagens, mobiliário, utensílios e outros
bens móveis” (2012, online).
Antigamente a finalidade do patrimônio era a preservação da história das nações, ideia
hoje que se multiplicou através de dois pontos de vista “o do poder público, que pretende a
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valorização dos bens como mercadorias culturais, e o de parte da sociedade, que o vê como
um fator de qualidade de vida” (FUNARI, 2002, p. 22).
Em qualquer caso, porém o patrimônio histórico e arquitetônico no Brasil ainda não
foi assumido pelo poder público como objeto de políticas que favoreçam a solução
de graves problemas sociais, como a moradia, e parece ainda não atender
satisfatoriamente o desenvolvimento da indústria turística, a não ser em casos
isolados e já consagrados, como o das cidades históricas, em especial as mineiras,
embora nos últimos anos, muitos bens culturais brasileiros tenham sido considerados
‘patrimônios da humanidade’, categoria de reconhecimento internacional criada pela
Unesco, em 1972, que, pela própria divulgação que propicia, favorece o
aproveitamento turístico (FUNARI, 2002, p. 22-23).

A delimitação do conceito de patrimônio cultural engloba aspectos privatistas
fundamentais como a concepção de propriedade, assim como a participação do Estado de
maneira ativa com o intuito de proteger a memória da coletividade.
Tal atribuição não é fácil, pois “importa em incursões a matérias afeitas ao direito
privado, no caso ao direito civil, assim como aos direitos constitucional e administrativo, ao
direito público, portanto” (RODRIGUES, 2008, p. 35).
Para o autor (2008) o principal problema do direito do patrimônio cultural é a
delimitação da ideia com a capacidade de reunir tanto o direito à teoria do patrimônio e à
filosofia da cultura, desafiando os juristas atuantes nesta área de conhecimento.

2 ABORDAGEM JURÍDICA NO CONCEITO DE PATRIMÔNIO
CULTURAL
A Constituição Federal de 1988, não define formalmente o patrimônio cultural, mas
carrega consigo elementos que trazem de maneira individual ou em conjunto, a referência à
identidade de formação da sociedade brasileira, como pode ser observado pela leitura de seu
artigo 216 e incisos:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Apesar de conter aspectos que ajudem na sua concepção, tais como, memoria e
identidade cultural, assim como outros, verifica-se a ausência de um conceito constitucional
de patrimônio cultural que solidificam o consentimento de que a conceituação não é função de
exclusividade da norma jurídica, abrangendo juntamente ideias da antropologia e da
sociologia.
O dispositivo constitucional contido no artigo 216 da Constituição Federal do Brasil
faz referência à memória, à identidade e à ação de grupos na formação da sociedade
brasileira. O conteúdo da expressão memória e identidade da sociedade brasileira
contido no referido artigo somente poderá ser compreendido a partir de
conhecimentos antropológicos e sociológicos da sociedade brasileira. Daí, afirma-se,
mais uma vez, que o conceito de patrimônio cultural não pode ser concebido em
uma definição puramente legal, desprezando aspectos que exigem uma visão
interdisciplinar.
(RODRIGUES,
2008,
p.37)
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No conceito de patrimônio cultural, pode ser compreendido que a lei possui a função de
conferir-lhe interesse público. Sendo que a essência jurídica dessa definição “estaria na
qualidade cultural que transforma o bem, atribuindo-lhe interesse público, infungibilidade e
especial proteção jurídica” (SOUSA FILHO apud RODRIGUES, 2008, p.40-41).
Para a conceituação jurídica de patrimônio, percebe-se que não há uma definição
definitiva, podendo ser adaptada de acordo com o argumento. Segundo o autor (2008, p, 45),
é observado “a existência de um patrimônio cultural em que se poderá definir o seu conteúdo
e os sujeitos dos direitos dele decorrentes”.
A expressão patrimônio cultural brasileiro consagra o entendimento de que nele
estaria inserido o patrimônio cultural como um todo, seja no interesse da União, dos
Estados e dos Municípios. Tem-se na verdade, um patrimônio cultural com um
sentido de universalidade. Entende Afonso da Silva que “o patrimônio cultural
brasileiro – modo de preservar os valores das tradições, da experiência histórica e da
inventividade artística – compreende o patrimônio cultural nacional, integrado pelos
bens de interesse nacional; o patrimônio estadual integrado pelos bens culturais de
interesse apenas do Estado interessado; o patrimônio cultural municipal de interesse
de cada Município que o tenha formado. Nesse sentido é que se deve compreender o
conceito legal de patrimônio entendido como um todo orgânico, cuja unidade
expressa a identidade do país e cuja significação é tanto maior quanto o sentimento
do povo quanto a sua cidadania” (RODRIGUES, 2008, p. 121).

Um aspecto observado quando se fala no conceito jurídico de patrimônio cultural referese à importância dada à preservação da memória de diversos grupos que formam a sociedade
nacional, ausente em diversos diplomas legais até a atual Constituição, juntamente com a
necessidade de se manter a identidade coletiva.
Um aspecto é levado em consideração em todas as formas de manifestações culturais
descritas nos incisos do artigo 216 da Constituição e tuteladas pelo Estado; ele diz respeito à
existência da cobrança de que seja feita a alusão à memória, ação e identidade dos grupos que
formam a sociedade brasileira, que é feita em conformidade com os princípios constitucionais
fundamentais, em especial com o “princípio republicano traduzido como a vontade do povo
na condução da nação e, também pelo princípio da dignidade da pessoa humana que garante
ao cidadão a preservação das suas referências culturais, independentemente da sua classe
originária” (MARTINS, 2006, p.13).
Martins (2006) cita que o artigo 216 também trata dos elementos formadores do
patrimônio cultural, estando sujeitos ao amparo pelo Estado, como formas de expressão a
língua, a música, a dança, a religião, etc. Estão presentes, também, todos os objetos
considerados imateriais, como a comida tradicional de diversos lugares do Brasil prova da
miscigenação que formou a sociedade nacional.
As criações científicas, artísticas e tecnológica, cuja proteção de livre expressão está
incluída entre os direitos e garantias fundamentais nos termos do artigo 5º, inciso IX,
também são objeto do conjunto de bens que formam o patrimônio cultural brasileiro.
As criações científicas e tecnológicas são reputadas como forma de manifestações
culturais – mais formais e eruditas -, cujo desenvolvimento do Estado promoverá e
incentivará, na forma prevista no artigo 218 da Constituição [...]. Quanto às criações
artísticas, pode-se afirmar que toda obra artística, seja pintura, escultura, arquitetura
ou música, classificada como erudito ou popular é passível de proteção do Estado
por qualquer das formas de preservação, desde o inventário, passando pelo
tombamento e até mesmo por meio da desapropriação, forma mais profunda de
intervenção do Estado na sua tarefa de tutelar o patrimônio cultural (MARTINS,
2006, p.15).

Ante ao exposto, pode-se afirmar que o conceito de patrimônio cultural não se tornou
definido ao longo de sua evolução histórica. A sua aplicação, especialmente através daqueles
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que operam o direito, não pode ser limitada a uma mera citação do dispositivo constitucional,
sem que seja incluída, nesse processo, a sua prevenção como maneira da cidadania ser
exercida e a expressão da cidadania como fatores importantes.

3 ANALOGIA DO DIREITO AO PATRIMÔNIO CULTURAL AOS
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais podem ser definidos, segundo Bulos (2011, p.515), como
“conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos inerentes à sabedoria
popular que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de
credo, raça, origem, condição econômica ou status social” (grifos do autor).
Percebe-se o desrespeito aos direitos fundamentais em situações em que os valores antes
apresentados são levados em consideração para que haja a efetivação dos direitos
fundamentais principalmente nas camadas mais pobres da população.
Agra (2008) ressalta a importância entre os direitos fundamentais e o regime
democrático. Não há duvidas que os direitos dos cidadãos devam ser levados em
consideração, apreciando os valores que sustentaram esse regime político, mas esse não é um
pré-requisito único. A democracia não é o único modo de se conseguir o respeito dos direitos
humanos, é apenas uma condição de existência.
Os direitos fundamentais passaram por uma evolução ao longo da história em sua
terminologia para determinar a sua formação. Possuindo o termo de dimensão adquirido pela
doutrina moderna, pois de acordo com Agra (2008, p.129), “sugere que não existe uma
alternância nas prerrogativas, mas uma evolução, contribuindo cada fase anterior na
elaboração da fase anterior”.
Os direitos fundamentais de segunda dimensão, foco desse tópico, são os direitos que se
referem aos direitos destinados à coletividade, são eles: “direitos sociais, culturais e
econômicos e possuem como objetivo de dar o caráter universal aos privilégios dos cidadãos.
Foi à segunda dimensão responsável pela criação das garantias fundamentais”. (AGRA, 2008,
p.47)
São os responsáveis por darem ao indivíduo o direito à assistência social advinda do
Estado: como saúde, educação, trabalho, cultura, etc. Demonstram uma mudança dos
conceitos abstratos de direitos fundamentais para os direitos apresentados de maneira concreta
passando assim a ser consagrados nas constituições, pois surgiram em conformidade com o
princípio da igualdade compreendidos assim no sentido material.
É possível considerar a analogia do direito ao patrimônio cultural aos direitos e
garantias fundamentais, mesmo não estando incluído no rol do artigo 5º da Constituição
Federal. Sua fundamentação está no que é disposto no parágrafo 2º do artigo em questão, ao
se afirmar que os direitos citados naquele artigo não poderão excluir outros advindos do
regime e dos princípios que norteiam a Constituição. O princípio da dignidade da pessoa
humana é, dentre os princípios que dirigem o Estado nacional, o fundamento para a
consideração da devida analogia.
A propósito da consideração do direito do patrimônio cultural como direito análogo
aos direitos e garantias fundamentais alicerçado no princípio da dignidade da pessoa
humana, cabe apontar o pensamento de Jorge Miranda defendendo ser possível
sintetizar o princípio da dignidade da pessoa humana em cinco diretrizes básicas, a
saber: “a) a dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e a cada uma das pessoas
e é a dignidade da pessoa individual e concreta; b) cada pessoa vive em relação
comunitária, mas a dignidade que possui é dela mesma, e não da situação em si; c) o
primado da pessoa é o do ser, não o do ter; liberdade prevalece sobre a propriedade;
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d) só a dignidade justifica a procura da qualidade de vida; e) a proteção da dignidade
das pessoas está para além da sua cidadania e postula uma visão universalista da
atribuição dos direitos; f) a dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da
pessoa, a sai autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades
públicas e às outras pessoas” (RODRIGUES, 2008, p. 152).

O princípio da dignidade da pessoa humana é quem sustenta todos os direitos
constitucionais, engloba as liberdades e os direitos consagrados através da tradição, sejam
estes concernentes à política, ou aplicados aos direitos sociais e do trabalho, confirmando,
dessa maneira, que a “dignidade é projeta no indivíduo como ser autônomo em si mesmo e
como membro da comunidade, seriam, assim, direitos da pessoa, do cidadão, do trabalhador e
do administrado” (ANDRADE, apud RODRIGUES, 2008, p.153)
Mesmo com o princípio da dignidade da pessoa humana na raiz do texto constitucional,
os direitos fundamentais de segunda dimensão, incluindo neste rol o direito à cultura e através
dele o direito ao patrimônio cultural, há a dependência de opções políticas estruturais e até
mesmo de estratégias conjunturais.

4 PROJETO ALEGRA CENTRO: UM CASO CONCRETO DE
RESGATE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Diante do exposto e tomando como evidente a necessidade de projetos culturais que
traduzam o fomento à preservação do patrimônio histórico e cultural, surge a ideia de que dos
centros históricos das cidades é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da
cidade.
Com base nesse pensamento, a Prefeitura Municipal de Santos elaborou o Alegra
Centro, um programa que estabelece políticas que funcionam como indutoras da reativação da
região central. Esse projeto surgiu num contexto em que a especulação imobiliária deu lugar a
um fenômeno de expansão, que atingiu grandes capitais e cidades de porte médio.
Em São Paulo, municípios investiram em programas de expansão, planos diretores e
novos aportes no setor da construção civil para assim alcançar os níveis que demandam hoje
os padrões de urbanização. Muitas dessas resoluções forçaram a descentralização e a mudança
do foco dos centros, transformando o espaço e contribuindo para a migração dos habitantes
dessas áreas em direção às partes mais distantes; o que provocou não só a valorização dos
terrenos situados em partes diversas, mas um maior fluxo de pessoas que deixaram o centro
das cidades para se instalarem em locais diversos.
Dessa maneira, as zonas centrais dessas localidades sofreram desvalorização,
degradação e mesmo abandono, a exemplo do que ocorreu em bairros tradicionais de Santos.
Apenas em municípios de médio e pequeno porte ainda observa-se uma ocupação do setor de
serviços, bem como de habitações, nos centros antigos.
Para combater o avanço desse processo, projetos de iniciativa pública e privada têm
concentrado esforços para resguardar a memória urbana e o patrimônio arquitetônico em
alguns municípios, dos quais se destaca o Alegra Centro.
Pode-se conceituá-lo como programa de revitalização e desenvolvimento da região
central histórica de Santos, regulado pela lei complementar n. 470/2003 e ampliado pela lei
complementar n. 689/2010, cuja finalidade consiste em retomar o desenvolvimento
socioeconômico do centro e, consequentemente, de toda a cidade de Santos.
O projeto foi criado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento
(Seplan), com a colaboração de diversas secretarias do governo municipal e apoia a
implantação e o funcionamento de atividades e empreendimentos, através de iniciativas
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voltadas ao comércio e turismo, em conjunto com a valorização da paisagem urbana e do
patrimônio cultural. Funciona por meio da concessão de incentivos fiscais aos interessados na
implantação de atividades e empreendimentos, por meio de ações voltadas ao comércio e
turismo nos bairros do centro histórico e arredores.
No caso, Santos foi base da economia cafeeira nos séculos XIX e início do XX. A Bolsa
do Café e o Porto denotam a importância da região e os muitos investimentos que recebeu no
período, as marcas destas décadas são visíveis no conjunto arquitetônico histórico.
O centro da cidade guarda construções grandiosas como a Prefeitura, os Correios e
Telégrafos, a Bolsa do Café, igrejas e casas, que dividem espaço com prédios mais modernos.
Abandonado por anos esse patrimônio voltou a despertar interesse em 2000, quando a
prefeitura revitalizou o bonde, que por mais de 100 anos foi a principal forma de transporte
público santista. Desativados nos anos 70, os carros foram reformados e passaram a circular
novamente pelas antigas linhas, iniciativa esta que atraiu muitos turistas.
Os empreendimentos instalados na região do centro em Área de Proteção Cultural
(APC) se beneficiam com: a) a isenção total de IPTU, ISS da obra e ITBI, no caso de compra
e venda de imóvel; b) a isenção de taxa de licenciamento por cinco anos e de ISS, respeitado o
limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ano, por cinco anos para prestadores de serviço.
Caso o empreendedor seja patrocinado por terceiros, estes podem obter isenção de até 50%
(cinquenta per cento) de IPTU ou ISS.
Além das isenções tributárias, os empresários que alugam ou compram um imóvel com
níveis de proteção total ou de fachada e telhado são beneficiados com serviço de consultoria
especializada oferecida gratuitamente por profissionais capacitados da prefeitura que estarão à
disposição dos investidores quanto à recuperação, uso e ocupação dos edifícios.
Tem-se, portanto, que esse resgate não só proporciona a preservação da memória da
cidade, mas também gera alternativas de renda em razão do aumento do fluxo de turistas e
empresas.

CONCLUSÃO
Apesar de não definir formalmente o patrimônio cultural, a Constituição Federal de
1988 carrega consigo elementos que trazem de maneira individual ou em conjunto, a
referência à identidade de formação da sociedade brasileira, como pode ser observado pela
leitura de seu artigo 216.
Verifica-se a ausência de um conceito constitucional de patrimônio cultural que
solidifica o consentimento de que a conceituação não é função de exclusividade da norma
jurídica, abrangendo juntamente ideias da antropologia e da sociologia. Assim sendo, a lei
possui a função de conferir-lhe interesse público, infungibilidade e especial proteção jurídica.
O conceito jurídico de patrimônio cultural refere-se à importância dada à preservação da
memória de diversos grupos que formam a sociedade nacional, ausente em diversos diplomas
legais até a atual Constituição, juntamente a necessidade de se manter a identidade coletiva.
Pode-se afirmar que tal conceito não se tornou definido ao longo de sua evolução
histórica, de maneira que sua aplicação não pode ser limitada a uma mera citação do
dispositivo constitucional, sem que seja incluída, nesse processo, a sua prevenção como
maneira da cidadania ser exercida e a expressão da cidadania como fatores importantes.
Importante mencionar os direitos fundamentais de segunda dimensão, que se referem
aos direitos destinados à coletividade, são eles: os direitos sociais, culturais e econômicos.
Tem, como objetivo, dar o caráter universal aos privilégios dos cidadãos.
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Assim sendo, é concreta a necessidade de implantação de projetos culturais que
traduzam o fomento à preservação do patrimônio histórico-cultural, como fez a Prefeitura
Municipal de Santos ao implantar o Alegra Centro, projeto que promove a conscientização de
que a revitalização do centro é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da
cidade, visto que tem como objetivo resguardar a memória urbana e o patrimônio
arquitetônico da cidade.
A iniciativa de Santos é um dos muitos exemplos da tomada gradual de consciência que
podemos observar na pauta das administrações recentes. A demanda pública e política por
mais respeito ao patrimônio histórico, arquitetônico é cada vez maior. Percebe-se um forte
movimento em prol desses aspectos, com a participação efetiva de profissionais, professores,
empresários e representantes de diversas áreas.
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