PROPOSIÇÃO DE INSCRIÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM
SÃO CRISTÓVÃO/SE NA LISTA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL
FORMULÁRIO UNESCO
1.

Identificação do Bem

1.a País
Brasil
1.b Estado, província ou região
Estado de Sergipe
1.c Nome do Bem
Praça São Francisco na cidade de São Cristóvão/SE

1.d Localização precisa no mapa e indicação das coordenadas geográficas
11º 01’03’’ Latitude
37º 12’00’’ Longitude
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A Praça São Francisco localiza-se no Centro Histórico da cidade de São Cristóvão, a 25
km da capital do estado de Sergipe, na região nordeste do Brasil.
1.e Mapas e ou plantas indicando os limites da zona proposta para inscrição e

da zona tampão

1.f Superfície do bem proposto para inscrição (ha) e da Zona Tampão
Superfície do bem proposto para inscrição (ha): 3,0 ha.
e da Zona Tampão(ha) : 2.500 ha.

2.

Descrição

2.a Descrição do Bem
A Praça São Francisco localiza-se na parte alta da cidade de São Cristóvão, antiga
capital do estado de Sergipe, as margens do Rio Paramopama e do Rio Vaza Barris, na região
Nordeste do Brasil. Compõe-se de um espaço em quadrilátero definido por edificações
destacadas: a Igreja e o Convento de São Francisco, inclusive a Capela da Ordem Terceira,
hoje Museu de Arte Sacra, a Santa Casa e Igreja da Misericórdia, o Palácio Provincial e o
casario antigo que lhe completa. Esse conjunto monumental integra, juntamente com as
demais edificações, o Conjunto Arquitetônico, Urbano e Paisagístico da Cidade de São
Cristóvão. É identificado como sítio urbano integrante e representativo do processo cultural
composto nos diversos períodos históricos da vida local e da região Nordeste brasileira.
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O Conjunto Arquitetônico da Praça e do Convento de São Francisco é um dos mais
expressivos remanescentes dentre os que foram edificados pela Ordem Franciscana e pelas
Irmandades consorciadas na Colônia Portuguesa do Brasil. Em São Cristóvão, a ampla praça
criada à frente da igreja remete claramente a Lei IX das Ordenações Filipinas. Este fato a
torna singular não só entre as demais praças de São Cristóvão - a do Carmo e da Matriz como também se comparada com as praças ou adros dos conventos franciscanos de Penedo,
Igarassu e João Pessoa, por exemplo. É a única onde o Convento se debruça sobre a praça. Os
demais se abrem para um adro ou mesmo para a rua, como em Penedo. Ao mesmo tempo,
constitui-se local e objeto referencial tanto para a vida atual e pretérita da cidade, como para a
porção de arquitetura religiosa na cultura européia adaptada aos trópicos americanos.
Também sob este aspecto diferencia-se das demais que não possuem essa característica de
forma acentuada como a de São Francisco a lembrar ainda mais a tradicional “Plaza Mayor”
espanhola. Nesse sentido a Praça São Francisco representa um registro integro e autentico de
um fenômeno urbano singular no Brasil, que tem como contexto um período representativo
de sua historia: a aliança das coroas portuguesa e espanhola sobre o domínio dos reinados de
Felipe II e Felipe III.

Croqui do entorno da praça
Fonte http://www.penedo.al.gov.br/mapa.php

Convento Franciscano de Penedo

Detalhe do entorno da praça – Fonte Google Earth
Convento Franciscano de Igarassú
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Detalhe do entorno da praça – Fonte Google Earth
Convento Franciscano de João Pessoa

A Praça São Francisco é o mais importante logradouro da cidade e constitui um
espaço urbano especialmente valorizado por suas proporções. O conjunto do Convento
Franciscano define o limite norte; o conjunto da Igreja e Santa Casa de Misericórdia compõem
o limite leste; ao sul, o sobrado do antigo Palácio Provincial, hoje Museu Histórico do Estado,
e a seqüência de casas térreas, numa das quais funciona a biblioteca municipal, configuram o
quarto limite, pelo poente.
Os elementos conventuais distribuem-se ao longo de toda a largura da praça e
organizam-se em planos diferenciados. A nave da igreja, com a galilé, projeta-se para frente
em relação à edificação do convento e às instalações da Ordem Terceira, constituindo estas o
corpo mais recuado de todo o conjunto. Essa seqüência de planos que o conjunto Franciscano
apresenta confere à Praça São Francisco ainda maior valor e graça ao que o espaço urbano já
tem por si mesmo: nobreza e harmonia.

Planta do Convento São Francisco

No seu centro, enriquecendo esse espaço urbano, localiza-se um cruzeiro, elemento
característico da Ordem Franciscana, constituído por uma cruz assente em um pedestal
formado por sucessão de superfícies curvas, todo em calcário.
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A Santa Casa da Misericórdia é uma instituição existente desde os primeiros anos da
fundação da Cidade. A Igreja, dedicada a Santa Izabel, data do século XVIII e apresenta
fachada simples arrematada por um frontão com ornato barroco.
O Palácio Provincial, reformado para abrigar a administração do segundo Presidente da
Província de Sergipe, após a Independência do Brasil, Manuel Clemente Cavalcanti de
Albuquerque, foi inaugurado como tal em 1826. A seu lado, a completar um dos vértices da
praça, está o sobrado hoje ocupado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.

Além das proporções e das características urbano-arquitetônicas do conjunto, destacase também a unidade proporcionada pelo piso da praça, em lajes de pedra – com exceção das
ruas e calçadas com paralelepípedos, mais recentes –, que chegam aos seus quatro vértices,
remetendo mais uma vez às Ordenações Filipinas.
Antes de se estabelecer qualquer tipo de classificação quanto à origem do traçado da
cidade, é necessário considerar que o processo de formação das cidades coloniais foi
influenciado por uma grande diversidade de fatores, pois, mesmo a partir de uma ordenação
planejada, regida por normas estipuladas pela Coroa, o processo de formação urbana
acontece vinculado a um contexto específico em que devem ser levadas em consideração
questões relacionadas ao sítio de implantação, com principal destaque para a topografia, que
ensejam a distorção e adaptação de certos preceitos.
Da mesma forma que a praça maior hispano-americana foi resultado de uma combinação
de tradições, a Praça de São Cristóvão, para além das influências espanholas, possui suas
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características particulares relacionadas ao sítio, ao lugar, ao contexto natural e aos interesses
políticos-militares.
Mesmo no caso das cidades americanas, colonizadas pelos espanhóis, há variações do
modelo clássico imposto pelas ordenações filipinas como é o caso de Cuzco, Lima ou Santiago de
Cuba, nas quais o traçado não é de quadrícula, mas sim de quarteirões irregulares. Assim,
configura-se uma diversidade geométrica sem perder a rigidez do traçado, sendo a praça maior o
elemento central e ordenador – muito mais em uma adaptação às particularidades do sítio do que
em uma sujeição as normas urbanísticas.

Santiago de Cuba
São Cristóvão

2.b História e desenvolvimento
A cidade de São Cristóvão – onde está situada no seu centro histórico a Praça São
Francisco – antiga capital de estado de Sergipe, é testemunha do processo de ocupação da
região e exemplo de implantação de vila fundada sob o reinado de Filipe II, época em que
Portugal esteve por 60 anos sob o domínio da Espanha. São Cristóvão guarda características
que a tornam singular e única no processo de conquista e formação do território brasileiro.
Os modos de ocupação territorial e assentamentos implantados por Portugal e Espanha,
dos séculos XV ao XVII, para as suas colônias americanas, foram marcadamente distintos.
Portugal, mediante o domínio da navegação, ao estabelecer uma rede de comércio marítimo,
vinha ocupando um território costeiro com penetrações africanas e asiáticas até chegar à
descoberta do Brasil. Ao inverso dos espanhóis que priorizavam a interiorização, ocupavam a
costa, criando cidades portuárias como ponto de articulação com a metrópole. Cidades em
que o traçado urbano respeitava a topografia ao adaptar-se às condições encontradas,
buscando soluções próprias para a situação.
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À medida que se afirmava a presença lusitana na colônia, crescia a exigência por mãode-obra que a escravização do gentio poderia fornecer, bem como a ocupação de suas terras.
Também era importante o estabelecimento da comunicação regular pelo interior das
capitanias, criando caminhos entre Salvador e Olinda, os dois mais importantes núcleos
urbanos implantados no litoral da colônia, para o que era indispensável a colonização do
território sergipano ”porque ninguém caminhava por terra que não o matassem e comessem os
gentios”(Frei Vicente Salvador in História do Brasil. Ed. Melhoramentos, pag. 302). Tornavase essencial, ainda, garantir o livre acesso às barras dos principais rios da região, o que era
impedido pela presença dos barcos dos contrabandistas franceses. Ademais, as excelentes
terras ali existentes aguçavam a cobiça dos criadores de gado da Bahia.

Figura 1 - Willem Janszoon Blaeu: Novus Brasiliae Typus – 1634

Entre as instruções trazidas por Luiz de Brito, ao assumir o Governo-Geral do Brasil
sediado em Salvador, estava a de combater a atuação dos franceses que contrabandeavam o
pau-brasil no Rio Real. Assim, tentou-se a colonização sergipana a partir de uma aliança com
o Estado português, representado por seus prepostos na Colônia.
Em busca de assegurar a vitória sobre índios e franceses, Cristóvão de Barros fundou a
cidade de São Cristóvão no istmo formado pelo Rio Poxim, atualmente região de Aracaju. O
Rei Felipe II fez, por merecimento, doação a Cristóvão de Barros das terras por ele
conquistadas com a condição de reparti-las pelos colonos que bem melhor lhe parecessem e
nelas fundar povoações num prazo fixado por El-Rey.
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A historiografia tradicional sobre a União Peninsular recentemente vem sendo
revisada por meio da interpretação documental de registros, principalmente nas seções das
secretarias provinciais e de estado do Arquivo Geral de Simancas. Os escassos trabalhos
existentes não esclarecem as decisões tomadas para o Brasil como parte integrante do
Império espanhol. Ainda não existe o claro reconhecimento de que durante sessenta anos
houve uma interrupção da preponderância de Portugal sobre o Brasil. Um dos fatores que
impedem até hoje um exame criterioso e atento deste período é a crença no juramento de
Felipe II, diante das cortes reunidas em Tomar, sobre a supremacia lusa. Acrescente-se a isso
o fato de que para Brasil eram destinados governadores de origem portuguesa, o que
segundo a historiadora Roseli Santaella Stella (2000), “erroneamente reforça o conceito da
aparente ausência de normas espanholas no governo do Brasil desta época”. E ainda, “En la reforma
institucional portugués , con la creación del consejo de hacienda en 1591, y del consejo de Indias en
1604, se ve claramente la influencia de la experiencia española en la administración del Imperio, ya
que, tal reforma tenia la finalidad de atender primeramente los intereses españoles .”
Documentos, como os abaixo apresentados, concernentes à governança de Sergipe del
Rey, comprovam que os reis de Espanha, no exercício do poder sobre Portugal e Brasil,
estavam integrados na deliberação dos temas coloniais.
“Ag simancas , SP 1476, 23.09. 1605 p63 r 64 v
Señor
A dezesseis de novembro de seis centos e quatro se
enviou deste conselho a V. Mag. Huma consulta de
pessoas
que pedia a Capitania de Sergipe, cartes cortes de
vossa magestade
mandar responder a ella mandou por sua carta de
de sete de dezembro do dito anno se lhe enviasse
huma
informaçao por parte deste conselho da dita
capitania
e fundaçao de ella em que pàrte do Brasil está si
tuada eo que monta? Ele espera dela
E feita diligencia sobre a fundaçao della se enviou
depois a ------ do que se achou av Magde hha meses
sem vir a resposta do que V Magestade manda e
para as par
tes requererem nesse conselho se lhe diffi --- a seu
requerimento sobre que tem gastado tempo e muita
despesa. Por esso se reformasse a dita consultade
e que a dita informaçam se enviasse (corroido) a v
Magestade
para quemande o que ouver por seu Serviço e
a copia da dita consulta he a seguinte
francisco Locarro cavaleiro da casa apresenta
a copia de sua carta de V magestade perque mandou
ya
certos cavaleiros da cidade de Ceupta a conquista

de Angola de que consta per muitas certidoes c ter
o suppte um deles e que servio nas ditas partes em
quanto as gorvernou Don Francisco de Almeida ,
cassi
-- com o governador Joam Furtado de Mendoca
em todos os asaltos centrados que fez em outras
occasioens em que serviu do anno de quinhentos
noventa
e dous ate anno de seis centos e hum que passou ao
Brasil, a servicio na Bahia de todos os Santos e foi
encarregado da fortifficaçao do Forte santo Alberto
fl 01 V
pello Governador Diogo Botelho e alega ter servido
em Africa donde foi mandado --- a ditas conquista
e por estes ervicios pede entre outras cousas a dita
Ca
pitania de Sergipe
e consta per certidam do livro das merces ter
tomado
por cavaleiro da casa com cetecentos rs~ de moradia
para
mês no anno de oitenta e quatro por fazer mercer a
eu
pay ? Luis Bocarro a que tome de merce trinta
cruza
dos ara comprar hum cavalo quando foi a Angola.
Amaro da Cruz mostra per certidoens que foi na
jornada de Inglaterra com gaspar de sousa, e na
jorna
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da de Gabriel de Soares e no naufragio da suando, ,
servindo
de Almoxerife e que servio na arrecadaçao da
fazenda
della e que foi per vezes contra o gentio e que esteve
qua
tivo meses nas fronteiras Amoreis , e que na
Capitania de Pernambuco matou hum capitao In
gles que foi causa de os enemigos se retirarem , e a
servicio Alfferez e se acabou na tomada da não fran
cesa que tinha saqueado o catelo Argavin ?, e
na guerra que o Capitam Antonio de Carros foi
fazer aos franceses e Potiguares foi eleito por
senhor de Sousa coelho para capitan de sua
companhia
e de sargento mor do descobrimento dos rios da A
mazonas e que tudo consta de certidoes justifficadas
e contra o livro da snaves costanas lhe foi feito a
qual entre outras cousas pide a capitania
Bento Ferraz sacerdote de Missa e conego na
na Bahia pede lhe faça V magestade merce
da dita capitania para a pessoa que faça com sua
Irmann e consya per seus papeis e certidoes
que na dita capitania -------- aver capitam o que
elle serviu o dito cargo de capitam da dita capitania
Fl 2
em nuancia de manuel de Miranda que era capitan
de ella
e que em quanto a srvio fez huma ponte no
Rio Pochim em huma estrada para que se servem
os de aquella povoacam para a cidade da bahia e
para
Pernambuco , e pella qual se dam os avisos por terra
por nam aver embarcaçoes, e que sendo avisado que
ogentio vinha da asalto nas aldeas da dita cidade
e povoacam e dito Ferraz acodia pessoalmente a
gente de cavalo a lho defender , o que tinha feito
co muita despesa de sua fazenda.
Esta mesma capitania pede Luis de Castro cava
leiro fidalgo com ordenado que tem os outros capi
taens das fortalezas daquellas partes e que lhe já
pago
nos dizimos de Sergipe, e consta por sues papeis em
barcasse em dez armadas e sevisse nas partes das
indias
no Malabar, e a lista da cidade nesta cidade -----no
rpo que os os ingleses
vieram aos muros della. E que neste servicios com
tinuou muitos annos, e foi na armada de inglaterra
e enhuma das naves foi cappitam de huma outra

e no livro das merces consta por respeito
de oito das ditas armadas ter tomado por moco ? Da
camera e acrescentado a cavaleiro fidalgo,
Mechior homem Sodre pede a dita capitania
e consta per sua certidan do marques de Castill o
que
sua magestade El Rey dom philipe que esta em
gloria
mandou ao religioso frei simpliciano ------- y tua ao
Reinno de França a tratar algumas causas
importantes a
seu servicio, e para este effeito lhe deu licença que
podesse levar alguma pessoa em sua companhia e
este pessoa se justiffica per ter certidoes ser
elle supp te e a sistir naquelle negocio em frança de
FL 2 v
quatro para cinco annos em que diz já ter muito de
sua fazenda e per certidam do livro das merces
constam não lhe ser feito nmercer alguma
vstas as ditas peticoes neste conselho
pareceo a -------- que a Bento Ferraz sacer
dote e conego da Se da Bahia deve
V magestade fazer mercer desta capitania de
Sergipe para a pesoa que casar com sua
------- como pede
E a ves pareceo que a Maro da Cruz deve
V magestade mandar prover desta capitania por
tempo de quatro annos
V magestade mandara a quem mais tiver a seu
serviccio
em Lisboa a seis se Novembro de ceicentos e qua
tro,e que se te informou a nove? De setembro de
seiscen
tos e cinco
( assinatura) Francisco Sosa ?
Do conselho de Indias
sobre a nomeaçao de pessoas para a
capitania de sergipe
Aceite da nomeaçao . Archivo general de Simacas
SP.1476, 08.03.1606 p.61r
fl 1
Señor
de sea Amaro de la cruz Pelo consleho de india se
fazerao as ditas consultas in
clusas sobre as pessoas que pretendem ser providas
da Capitania de Sergipe no estaod de Brasil
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e a hum voto do dito conselho pareceu que se devia
dar
a Bento Ferraz conego na Sé da Cidade do salvador
do ditto estado , e pelos serviços que fez na mesma
capitania para casamento de huma primann sua , e
atres votos parecesse que se desse a Amaro da Cruz
por tempo de quatro annos , pelos serviços referidos
em huma das ditas consultas. Vosso Rey diz
que Vossa Magestade tomara nellas a resoluçao que
for devi
do
vendosse em conselho Afonso furtado de de
Mendonça
nomea a antonio Cardoso de Barros que he hum
dos pretensores, e filho de Cristovao de barros que
conquistou aquella capitania e por oferecer agas
tar sua fazenda em a reparar,acreccentar, e
se entender que tem ella muita necessidade disso
e que se se fazer resultará muito proveito a fazenda
de
Vossa magestade . E francisco nogueira , Diogo da
Fonseca ,
Pedro Soares pereras E Henrique de sousa
conformandosse com os mais votos de consulta no
meao a Amaro da Cruz por tempo d equatro annos
Vossa magestade escolhera o que for servido
8 de novembro de março de 606
fl62
senhor
mandou vossa Magestade per carta de sete de
dezembro de
seis centos e quatro se lhe enviasse huma
informacam
per este conselho, da capitania de sergipe nas partes
do Brasil,
E feita diligencia sobre a fundaçao della se achou
que
a capitania esta nos limites da capitania da
cidade de salvador Bahia de Todos os Santos
apartada
della espaço de quarenta legoas e doze do Rio de
Sam Fran
cisco que he o limite por onde parte com a terra da
Villa
de Ilinda capintania de Pernambuco . Estavam alli
muitas aldeas de gentios que com o comercio que
tinham
com os franceses faziam guerra a ambas estas
capitanias
»

da Bahia e de Pernambuco
No tempo que eram governadores daquelle estado
o L po e Cristovam de Barros foi o dito Cristovam
de Barros com gente e desbaratou as Aldeas e cercas
que
tinham, e os gentio que ficou daquella guerra se
sugeitou e ficou em paz , esse fez na boca do rio
de nome sergipe huma povoaçao,
E indo Don Francisco de Sousa por Governador
a Instituiu em capitania e mandou a Tome da Ro
cha com sua molher e filho a fosse governar o qual
apovooou com despesas de sua propria fazenda e lhe
morre
ram alli sua mulher e filhos
e depois do dito Tome da Rocha não residir nella ,
mandou outros capitaes , e indo governar diogo Bo
telho aproveo em h~u fernao da Rocha e por lhe
Constar que alguns destes nomeados dannificavam
a dita capitania pedio da parte de V magestade do
dito
Tome da Rocha atornasse a governar estando em
per
nambuco casado segunda vez e isto portam -----mandarem pedir os moradores da dita capitania
e depois que nella esta não há informaçao de como
nella
tem procedido, e sendo feita a consulta dos que
pediam se
deu neste conselho huma petiçao de Antonio
Cardoso
de Barros filho do dito Cristovao de Barros que
conquistou
fl 1 V
a dita capitania se oferece a gastar sua fazenda
em arrepearar e acreccentare pede a vossa
magestade
lhe faça dela mercer em outras cousas que deve
pelos sevricios do dito seu pay e seus , e pella
dita informaçam constou ter a dita capitania
necessidades por ser terra nova de ter aumentada
e acrescentadas porque se o for virá a ter de proveito
a fazenda de vossa magestade , e esta com ella a
caminho
da Bahia para pernambuco seguro.
E constou mais pela dita diligencia que
a dita capitania tem de ordenado em cada
anno cem mil -- pagos â custa da fazen
da de vossa magestade e esta informaçao e tem
mandado
a vossa magestade depois da dita consulta . Em
Lisboa aos nove de setembro de 607
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Archivo General de Simancas, manuscrito datado de 1605. Documento em que o conselho de Portugal
consulta Felipe III sobre os candidatos a Província de Sergipe, mostrando que as decisões eram submetidas a
aprovação dos Felipes. O conteúdo foi transcrito integralmente preservando as características originais dos escritos.

Por motivo de segurança, o núcleo original da cidade de São Cristóvão foi transferido
por seus moradores, entre 1594 e 1595, para uma elevação situada entre a barra do Rio Santa
Maria e o litoral, de onde se deslocaria, em 1607, para o sítio onde atualmente se encontra, a
quatro léguas da enseada do Rio Vaza Barris, na confluência com o Rio Paramopama. O
desfecho da colonização de Sergipe significou a vitória dos latifundiários baianos,
especialmente aqueles ligados à atividade pastoril, que ocupariam suas terras com rebanhos e
tornariam a pecuária a principal atividade comercial e de subsistência.
São Cristóvão consolidou-se como cidade e capital da capitania de Sergipe. Assumiu o
papel de entreposto administrativo e comercial, entre as ocupações de Salvador e Recife,
sediando a conquista e a colonização do território interior até meados do século XIX, período
em que predominou a cultura da cana de açúcar como base econômica da região.
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Ordens religiosas – jesuítas, beneditinas, carmelitas e franciscanas – espalharam seus
estabelecimentos por todo o Brasil, mantendo um controle inter-regional, com ordens ditadas
pela metrópole, mas que não as impediu de desenvolver formas originais locais, sobretudo
nos templos franciscanos. Particularmente, os conventos construídos entre as capitanias de
Pernambuco e da Bahia foram analisados e denominados por Germain Bazin como a “Escola
Franciscana do Nordeste”.
A autorização para construção de qualquer igreja, convento ou paróquia no Brasil
estava subordinada ao Rei, por intermédio da Ordem de Cristo, da qual era o supremo
senhor. Aprovações de qualquer obra na colônia aguardavam a resposta de Portugal por
longos anos. Entre outras exigências, havia a preocupação até com a provisão de recursos
para tal. A presença da Ordem Franciscana foi materializada a partir de 1585, com a fundação
do primeiro convento em Olinda, seguindo, após, a implantação de vários outros. Até a época
da invasão do Brasil pelos holandeses, cinco já existiam. Danificados pelos invasores ao
término da ocupação holandesa (após 1650), os conventos foram reconstruídos, ampliados e
novas construções foram retomadas. Em 1657, o Governador Geral do Brasil, Francisco
Barreto, atendendo solicitação dos habitantes de São Cristóvão, aprovou a abertura da casa
conventual da Ordem. Somente no ultimo decênio do século XVII foi lançada a primeira
pedra do Convento e Igreja São Francisco, cujas obras se prolongaram durante boa parte do
século seguinte.
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Praça São Francisco - 1938

Praça São Francisco – déc. 30

Praça São Francisco – déc. 70

Praça São Francisco – 1942

Em 1855, os habitantes de São Cristóvão protestaram em vão contra o ato do Presidente
Dr. Inácio Joaquim Barbosa, datado de 17 de março, que transferia a capital da Província para
o povoado de Santo Antônio do Aracaju.
São Cristóvão, com suas igrejas, conventos e casarões seculares, permanece como
documentário vivo do passado sergipano, uma página da história brasileira a ser preservada.

Convento São Francisco – Detalhe da nave principal

Convento São Francisco – Detalhe da chaminé
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Convento São Francisco – Detalhe da nave principal

Casa do IPHAN

3. Justificativa
3.a Critérios segundo os quais a inscrição é proposta (e justificativa para a inscrição
sobre estes critérios)
Considerando a complexidade e diversidade de fatores que influenciaram a fundação das
cidades coloniais luso-brasileiras registrados na extensa historiografia que analisa os processos de
ocupação e formação deste território, é evidente que a contribuição para novas descobertas neste
campo de pesquisa poderia revelar bens patrimoniais com significância cultural e valores
excepcionais universais.
Neste sentido, o caso da cidade de São Cristóvão representa um registro íntegro e autêntico
de um fenômeno urbano singular no Brasil, que tem como contexto um período representativo da
sua história: a aliança das coroas portuguesa e espanhola sobre o domínio do reinado de Felipe II
(1580-1640).
A maior parte das cidades brasileiras deste período se formaram na planície costeira, o que
não ocorreu em São Cristóvão, que teve sua fundação próxima ao Rio Vaza Barris devido à
importância do porto fluvial e à estratégica localização para acessos ao nordeste brasileiro.
Contudo, a particularidade maior desta ocupação, para além de seu traçado urbano, e
consequência deste, é a conformação da Praça São Francisco.
A Praça São Francisco detém valores culturais simultaneamente universais e excepcionais.
Os cânones da arquitetura religiosa franciscana – transitada entre suas origens medievais e os
albores das luzes barrocas – representam consistentemente a universalidade pretendida pelo
catolicismo (e de certa forma alcançada nas Américas Central e do Sul), ao mesmo tempo em que,
em cada igreja e convento, as adaptações criam e consolidam configurações e espaços
arquitetônicos e urbanos únicos. Essa condição de representatividade inter-pares, convivendo com
a excepcionalidade individual, é vista tanto nos mosteiros católicos como nos budistas asiáticos,
nos castelos medievais, nas fortalezas, nos engenhos de açúcar brasileiros ou caribenhos. Essa é a
riqueza que se procura nos melhores e mais importantes exemplos da arte e indústria humanas.
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A representação do valor cultural em nível universal, que permitirá chancelar sua
inscrição na lista dos Bens Culturais do Patrimônio Mundial, está mais bem fundamentada
nas categorias “ii” e “iv”.
Critério ii: O conjunto urbano e os valores culturais da Praça São Francisco, por
representarem um dos melhores exemplos de praça européia adaptada a uma cidade colonial
nos trópicos, são testemunhos da estrutura urbana implantada sob os cânones das
Ordenações Filipinas, quando estavam Portugal e Espanha sob uma única Coroa. Recuada da
costa marítima, com suas relações de comprimento e largura ajustadas ao preconizado na
“Lei IX” das Ordenações, bem como as quatro vias secundarias e principais desaguando nos
quatro vértices, em tudo relembra o que se recomendava para a Praça Maior. Ali se insere o
convento franciscano, similar a seus pares implantados no nordeste brasileiro entre os séculos
XVII e XVIII, caracterizados por uma organização espacial adaptada ao clima e à trama
urbana. O convento São Francisco é extremamente singular, por ter sido o único entre outros
conventos franciscanos a ter no prolongamento de seu adro uma praça que guarda uma
relação marcante com o tecido urbano e que foi implantada com harmoniosa inserção urbana
e paisagística no centro histórico.
O convento é único ainda, pois foi enriquecido por um claustro que constitui uma obra
de arte excepcional, no âmbito da arte e da arquitetura barrocas, pelo aproveitamento de
material da região, o calcário, esculpindo motivos fitomórficos, em parte inspirados na flora
tropical. Tais motivos constituíram exemplos excepcionais da fusão de valores e cultura de
povos europeus, indígenas e africanos, materializando uma obra de arte inédita.
Critério iv: A permanência histórica da Praça São Francisco como local de expressão das
manifestações da cultura tradicional e popular. Local do encontro, das celebrações, das
representações folclóricas e festas da religiosidade coletiva e das manifestações lúdicas e
musicais, consolidou-se como ponto focal e marco de referência urbana e conservou-se,
também, como espaço de representação dos poderes religioso e civil. Tais manifestações são
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expressões únicas das culturas material e imaterial convergindo em um único ponto, a Praça
São Francisco, testemunho ímpar da história de conquista do território brasileiro.
3.b Declaração de Valor Universal
A Praça São Francisco, em São Cristóvão/SE, é um exemplo de conjunto urbano
homogêneo composto de construções públicas, religiosas e privadas e que, conservando as
formas e proporções do período colonial relativo ao qual Portugal e Espanha estiveram sob a
mesma Coroa, representa um momento único, excepcional e da mais alta importância na
história do Brasil. Ela é prova da influência das legislações e práticas urbanísticas espanholas
na formação de núcleos urbanos brasileiros. A sua implantação data do início do século XVII
e são bastante plausíveis as influências das Ordenações Filipinas então em vigor. A
arquitetura expressa os níveis culturais, sociais e a importância da vida religiosa no período
de sua criação. As formas e estilos arquitetônicos dos edifícios que a compõem caracterizam a
cultura e a sociedade da região na época de sua implantação e expressam hoje nos seus usos
uma adaptação exemplar à evolução da cidade, além de um florescimento artístico de
inegável importância. A Praça ilustra com excepcional vitalidade um espaço público aberto,
íntegro em sua configuração urbana no decorrer de quatro séculos, adaptado aos usos
cotidianos e esporádicos, como local de manifestações culturais e comemorações que
acompanham a evolução e os costumes da sociedade.
3.c Análise comparativa ( incluindo o estado de conservação das propriedades
similares)
Nas cidades coloniais brasileiras fundadas nesse período, não há praças com tais
configurações. Em termos comparativos, cabe ressaltar a cidade de João Pessoa (1585),
também fundada durante período da união Ibérica, denominada na época por Filipéia de
Nossa Senhora das Neves, localizada no estado da Paraíba. Conforme Nestor Goulart, “a
cidade de Paraíba foi projetada e construída com traçado em xadrez e corresponde ao período
de união das Coroas de Portugal e Espanha, levando à adoção, pelo menos parcial, de normas
urbanísticas das Ordenações Filipinas”.

Olinda

Marechal Deodoro
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No entanto, conforme demonstram os mapas abaixo, o traçado em quadrícula
de João Pessoa não define uma espacialidade centralizadora com as dimensões das praças
hispano-americanas. Para além das questões de proporção e configuração, não há na praça do
Convento de São Francisco edifícios administrativos e de outros usos que não sejam o da
igreja. Isto é, não há uma praça dentro do modelo clássico de inserção estratégica no conjunto
urbano, buscando congregar usos do poder publico administrativo e do poder religioso.

A grande diferença consiste, ainda, no contexto urbano da cidade de São Cristóvão que
se estrutura a partir da Praça São Francisco. O plano composto por ruas, praças e igrejas são
prolongamentos do traçado da praça, configurando ali o centro da cidade. O desenho da praça
define nitidamente os quatro pontos perimetrais de onde partem as principais ruas, definindo
uma geometria regular, racional, ortogonal.
Os conjuntos urbano-arquitetônicos da Praça e do Convento de São Francisco são dois
dos principais remanescentes dentre os que foram edificados pela Ordem Franciscana e
Irmandades consorciadas na Colônia Portuguesa do Brasil. Programa de uso, ordenamentos e
configuração arquitetônica, além da disposição no espaço urbano, são componentes
determinantes para distingui-lo daqueles construídos em Penedo, Marechal Deodoro,
Igarassu, Recife e Olinda, João Pessoa, entre outros.
Dentre as ordens religiosas, os Carmelitas chegaram a São Cristóvão em 1618 e os
Franciscanos, após a ocupação holandesa. Os conventos religiosos dos Carmelitas e dos
Franciscanos interferiram na ordenação da cidade ao definirem elementos formadores de sua
trama urbana, com a criação de espaços fronteiros às suas igrejas, que constituem os adros e
que são, ao mesmo tempo, praças públicas. Essas praças, somadas à da Matriz, dão ao núcleo
urbano um domínio de amplos espaços cívicos, o que distingue São Cristóvão como uma
cidade com características especiais dentre os núcleos setecentistas. Entretanto, somente a
Praça São Francisco possui características distintas destas outras, Carmo e Matriz. Dentre as
três, somente a primeira remete às proporções das Ordenações Filipinas com medidas de 52m
x 88m – esta recomendava medidas entre 60m x 90m no mínimo e 90m x 240m no máximo.
Continua íntegra com o passar dos séculos, mesmo sendo a mais utilizada pela população em
suas manifestações culturais. Somente ela tem uma de suas delimitações preenchida pelo
Convento de São Francisco, por si mesmo monumento nacional de características únicas,
como o adro com colunas de seção quadrada, em calcário que mãos de artistas esculpiram de
forma singular. Comparando sua trama urbana com a de Penedo, urbe pouco mais recente à
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margem do Rio São Francisco, nota-se que os espaços públicos de Penedo são muito menos
dominantes. Apenas a praça que se estende entre os sobrados da Prefeitura da Câmara, a
Matriz e o Convento Franciscano, e a praça fronteira à Igreja de N. S. da Corrente, que se
debruça sobre a calha do Rio São Francisco, possui um pouco mais de largueza. Em Igarassú
e João Pessoa, os conventos franciscanos, ainda que de notável beleza artística e arquitetural,
tem como acesso um adro e não a praça principal do sítio histórico. Os demais, mesmo que
precedidos de praça ou adro, também não expressam a sensação de domínio do sítio
histórico. Já a cidade de São Cristóvão organizou-se e se desenvolveu no cume de um teso
localizado à margem dos rios Paramopama e Vaza Barris, onde existia um platô
razoavelmente extenso. Assim, São Cristóvão foi um núcleo urbano implantado à feição das
cidades medievais e de forma semelhante ao que ocorreu com grande número de cidades
luso-brasileiras, em um alto à beira mar ou de rio navegável, tais como Olinda, Vitória,
Salvador, Rio de Janeiro etc. – cidades em acrópole. Entretanto, este núcleo permaneceu
íntegro mesmo com o crescimento da cidade baixa a rodear parte do teso.
Portanto, o mais importante e relevante não é estabelecer uma comparação entre a
qualidade artística e arquitetônica dos conventos franciscanos brasileiros, mas sim as relações
urbanas que os envolvem, que no caso da Praça São Francisco são únicas, pois reafirmam a
influência clara das legislações urbanísticas espanholas por meio de um elemento principal –
a Praça Maior.

3.d Integridade e/ou autenticidade
A Praça integra o conjunto histórico, urbanístico e arquitetônico de São Cristóvão ao
se agregar ao casario e a outros monumentos sobre o traçado urbano acumulado desde sua
origem. Pode ser descrita como o sítio urbano integrante e representativo do processo
cultural composto nos diversos períodos históricos da vida local e da região Nordeste
brasileira – região referenciada particularmente na faixa litorânea correspondente ao
desdobramento do primeiro ordenamento territorial da colônia, sendo a Capitania de Sergipe
parte da primitiva Capitania Hereditária da Bahia.

Vista panorâmica da Praça São Francisco a partir do Convento Franciscano.
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A transferência da capital para Aracaju, em 1855, tira-lhe o status de capital, mas
ajuda na conservação da integridade e autenticidade do sítio. Aracaju absorve as pressões do
desenvolvimento urbano e, somente no final do século XX, aumenta o crescimento de São
Cristóvão. Entretanto, isto se dá na chamada cidade baixa. O outeiro, e nele, principalmente a
Praça São Francisco, permanece guardando relíquias do urbanismo e arquitetura do processo
de ocupação do Brasil.
O traçado urbano do Centro Histórico de São Cristóvão guarda a sua integridade,
entretanto, o complexo urbanístico e arquitetônico que melhor conservou as suas
características arquitetônicas ao longo dos anos foi a Praça São Francisco. A permanência do
seu perímetro total, a inter-relação das edificações com o traçado das ruas, suas esquinas e a
permanência de destinação e uso de seus prédios, assim como de suas fachadas, conferem à
praça marca distintiva entre as demais praças da cidade.
Neste sentido, destacam-se alguns pontos que certificam a significância cultural da
Praça São Francisco:
1 - As especificidades da Praça São Francisco e seu entorno apontam para um testemunho
único e excepcional da formação de uma cidade colonial no Brasil. Ela é prova da influência
das legislações e práticas urbanística espanholas na formação de núcleos urbanos brasileiros:
uma praça fundada conforme as ordenações filipinas em território de colônias portuguesas,
seguindo as normas da primeira legislação urbanística da idade moderna, a Lei das Índias.
Um exemplo peculiar de significância cultural, que permanece transmitindo seus valores
histórico-culturais de maneira íntegra nos dias de hoje - qualidade esta inerente ao bem
patrimonial. Um processo complexo que figura em uma praça com qualidades arquitetônicas
e urbanísticas únicas quando comparadas com outras datadas da mesma época no Brasil.
2 - A Praça e seu entorno constituem um núcleo urbano com potencial unidade arquitetônica
e integridade estético-visual, configurando um conjunto harmônico e autêntico que reafirma
o seu valor universal excepcional. É possível pelas dimensões da praça estabelecer outra
relação de apreensão visual do conjunto arquitetônico. As edificações que a conformam
permitem narrar a história dos seus acontecimentos e compõem o espaço público mais
relevante da cidade (apagar: de interação social) com valores coexistentes até os dias de hoje.
Há como estrutura formal o elemento espacial que sobreviveu no tempo e que sustenta uma
série de funções sócio-culturais-religosas, definindo não só uma integridade estrutural e
visual mas também uma integridade sócio-funcional.
3 - Quanto ao significado do lugar, a Praça reafirma os valores culturais, de memória e
história do período colonial brasileiro, agregando uma grande e variável multiplicidade de
valores do passado que são remanescentes não só na memória mas também no cotidiano,
presentes na importância da vida da cidade.
4 - A autenticidade da Praça São Francisco evidencia-se pelo seu desenho, entorno, técnicas,
uso, função, contexto histórico e cultural, ressaltando não só a forma e estrutura original mas
também suas modificações ao longo do tempo. O contexto natural exuberante envolve o
conjunto e confere a praça uma paisagem singular.

4. Estado de conservação e fatores de risco ao bem
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4.a Estado atual de conservação
Os edifícios públicos e religiosos da Praça São Francisco estão em bom estado de
conservação. As residências particulares encontram-se em razoável estado. O Inventário de
Bens Imóveis indica que estes apresentam:
• bom estado
: 63,00%
• regular
: 22,00%
• em restauro
: 15,00%
• em mal estado
: 00,00%

O processo de restauro das edificações da Praça tem se dado de forma contínua desde
2005, com recursos dos governos estadual e federal. O convento de Santa Cruz foi
completamente restaurado, assim como o sobrado do IPHAN no vértice leste/sul. Todo o piso
da praça está restaurado e também está sendo concluída a retirada de postes de fiação aérea
elétrica. Diversas ações estão em curso, assim, para o perfeito processo de conservação do
sítio.

Vista panorâmica da Praça São Francisco.
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4.b Fatores de Risco ao Bem
(i)Pressões devidas ao desenvolvimento
As pressões inerentes ao crescimento urbano têm sido controladas por meio do
Plano Urbanístico. Entretanto, medidas de proteção do Rio Paramopama têm sido
postergadas. Somente com a candidatura de São Cristóvão à Patrimônio Mundial voltouse a discutir a questão e o governo estadual autorizou o início dos estudos que visam ao
saneamento e à despoluição do rio.
As aprovações de projeto na área de proteção são condicionadas ao aval do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN. As solicitações de exame de processos
de intervenções arquitetônicas para atendimento de obras de ampliações, reformas e novas
construções encaminhadas pela Prefeitura ao Escritório do IPHAN durante o ano de 2009
registradas foram:
• Consulta prévia: várias são as consultas. Sempre de forma verbal. As solicitações de
aprovação de projetos e/ou de intervenções em monumentos são encaminhados diretamente
ao IPHAN para análise e aprovação.
• Processos de notificação por irregularidade: 60
• Processos de aprovação de obras novas: 12
• Processos encaminhados ao Ministério Público: 2 (o encaminhamento é feito pelo
IPHAN)
(ii) Ameaças ao entorno (ex. Poluição, mudanças climáticas)
Existem problemas de poluição dos rios, destinação do lixo. Os governos municipal e
estadual estão adotando várias ações e projetos, relatados nos itens 5.d e 5.e, visando
solucionar tais dificuldades.
(iii) Catástrofes naturais e precauções (terremotos, enchentes, incêndios etc.)
Apenas enchentes esporádicas, mas que não atingem a cidade alta, objeto da
proposição. Até o presente momento nunca foi registrada qualquer situação de risco de
origem natural.
(iv) Ameaças geradas pelo fluxo de turistas
São Cristóvão tem um fluxo turístico relativamente pequeno. Ainda não existem
pressões que possam prejudicar a área tombada. Providências já estão sendo adotadas
pelo Estado e Prefeitura para suprir as carências da cidade no que se refere à sinalização
urbana e identificação dos monumentos.
(v) Número de habitantes no interior do bem e na zona de entorno
Praça São Francisco........... aproximadamente 40 habitantes
Centro Histórico................. aproximadamente 1.750 habitantes
Total no município............. 75.104 habitantes (IBGE, ano de 2009).

5. Gestão e Proteção
5.a Direito de Propriedade
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A Prefeitura Municipal de São Cristóvão tem autonomia administrativa sobre a cidade
e submete-se hierarquicamente à legislação do Estado e da União.
O bem proposto para inscrição na lista do patrimônio mundial (área tombada) é, na sua
maioria, de propriedade privada, sendo alguns imóveis de propriedade do município, do
Estado e da Arquidiocese.
O IPHAN possui o sobrado ao lado do Museu Histórico, destinado ao apoio local, onde
são realizados cursos de caráter cultural. A Arquidiocese de Aracaju mantém o apoio
administrativo ao Museu de Arte Sacra.
Na Praça São Francisco, a propriedade dos imóveis é distribuída entre:
Arquidiocese – 3 imóveis (1 – Conjunto Franciscano composto de Convento, Igreja de
São Francisco e Museu de Arte Sacra; 2 – Casa paroquial; 3 – Lar Imaculada Conceição);
Governo do Estado – 2 imóveis (Museu Histórico do Estado de Sergipe e Biblioteca
Municipal);
IPHAN – 1 (Casa do IPHAN)
Propriedade privada – 5 imóveis (nº 06, nº 12, nº 190, nº 198 e nº 204).

5.b Estatuto Jurídico
O sítio histórico de São Cristóvão encontra-se sob Proteção Federal através do IPHAN –
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da Cultura. É regido
pelo Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937, e foi elevado à categoria de monumento histórico pelo
governo estadual através do Decreto-Lei nº 94, de 22 de junho de 1938.

Vista à partir do Rio Paramopama

5.c Medidas de proteção e meios de atuação
Os primeiros tombamentos em São Cristóvão datam dos anos de 1941 a 1944 e
protegiam monumentos isolados. O conjunto arquitetônico e urbanístico foi tombado pela
União conforme processo nº 785- T-67, nº de inscrição 40, do Livro Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico, folha 10, em 31 de janeiro de 1967.
O instituto do tombamento, principal instrumento jurídico para proteção do Patrimônio
Cultural no Brasil, está amparado pela Constituição Federal em seu artigo 216, garantido pelo
Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937.
Seu campo de atuação encerra-se na proteção e na preservação do Patrimônio Cultural
Federal. Estão incluídos, entre outros, os bens históricos e artísticos. Pode, de acordo com a
lei, incidir no tombamento sobre um bem isolado, um conjunto, ou um centro urbano, desde
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que distinguidos em função do seu valor representativo para a memória nacional, cuja
aferição é realizada pelo IPHAN, autarquia do Ministério da Cultura, responsável pela
questão. Esta autarquia, de acordo com seu poder, deve zelar pela manutenção das
características das áreas tombadas e seu entorno. Exerce, ainda, por meio de suas
Superintendências Regionais, a fiscalização das áreas protegidas com o objetivo de coibir a
prática de quaisquer atos danosos cometidos contra o Patrimônio Federal.
O IPHAN atua em Sergipe por meio da Superintendência Regional de Sergipe, com
sede em Aracaju, que realiza a fiscalização, a análise e o acompanhamento dos processos de
intervenção arquitetônica e urbanística na área tombada. Funciona ainda no atendimento a
temas relacionados com a preservação, ao prestar esclarecimentos e dar orientações à
população.
A Prefeitura Municipal atua por meio do Plano Urbanístico de 1979/80, que visa à
ordenação do crescimento da cidade e estabelece as áreas de expansão urbana, zoneamento e
sistema viário, a preservação e valorização do patrimônio cultural, a locação das atividades, o
parcelamento do solo e normas para edificações e posturas. Atualmente, a Prefeitura atua
seguindo as diretrizes do Plano Diretor do município vigente a partir do ano de 2009.(Anexo
II)
O primeiro tombamento em São Cristóvão data de 1938, ano em que foi elevada à
categoria de Monumento Histórico pelo Governo Estadual, por meio do Decreto-Lei nº 94,
amparado pelo artigo 134 da Constituição do Estado Novo.
A partir de 1941 e até 1962, foram tombados individualmente diversos monumentos da
cidade e, em 1967, o Conjunto Arquitetônico, Urbano e Paisagístico da Cidade de São
Cristóvão foi inscrito à folha 10, nº 40, Processo nº 785-T-67, no Livro do Tombo
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Com base nesses instrumentos e no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, a
Superintendência do IPHAN em Sergipe e a Prefeitura Municipal têm realizado ações de
salvaguarda do patrimônio histórico local.
A recém-criada Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural – SUBPAC,
em 18/06/2009, tem a finalidade de proteger e promover o patrimônio cultural de interesse de
preservação no Estado de Sergipe. A Subsecretaria vai subsidiar os municípios no que se
refere ao reconhecimento de seus patrimônios, à elaboração e ao fomento de um consistente
projeto de educação patrimonial e intervenções que visem à melhoria da qualidade de vida e
revitalização de sítios históricos. A SUBPAC propõe-se a atuar de forma emergencial no
Município de São Cristóvão, empenhando-se em cumprir as diretrizes apontadas pela
UNESCO para consagrar o conjunto patrimonial e histórico da Praça São Francisco como
Patrimônio da Humanidade.
O novo órgão é estrategicamente vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, o que
facilita a articulação com as outras Secretarias e setores do Governo. Segundo o subsecretário
de Patrimônio Histórico e Cultural, Luiz Alberto dos Santos, para que um monumento seja
devidamente preservado é necessário que a população conheça a sua história e reconheça
aquele bem como parte integrante da coletividade. Para tanto já se encontra disponível o site
de divulgação da candidatura e relato das ações e projetos, no seguinte endereço:
http://pracasaofrancisco.se.gov.br/candidatura/.
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5.d Planos adotados referentes ao município (ex: plano local ou regional, de
conservação, turístico)
Plano diretor:
Em 1979, a Prefeitura promulgou, na Lei Orgânica do município, um plano diretor que
está em vigor até os dias de hoje. As zonas protegidas correspondem à zona utilizada pelo
IPHAN. Esse Plano, denominado Plano Urbanístico de São Cristóvão, foi elaborado por meio
de um convênio entre o Governo Federal – Programa de Cidades Históricas, Governo do
Estado de Sergipe e a Universidade Federal da Bahia.
A Prefeitura Municipal firmou convênio com o Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE II no final de 2005 para a elaboração da revisão do
Plano Urbanístico. Esse plano vigorou, por conta de sua incorporação à Lei Orgânica do
Município, como principal instrumento de disciplinamento urbano desde a sua elaboração.
Algumas leis, entretanto, colaboraram para a proteção do patrimônio histórico, a exemplo da
Lei municipal nº 08, de 06 de junho de 1979, que disciplina a execução de obras na Praça São
Francisco.
Em 21 de setembro de 2009, foi aprovado o novo Plano Diretor, por meio da Lei nº
044/2009 (Mapa A3 anexo) fato que sem duvida em muito contribuirá para a preservação do
Patrimônio Histórico local e substitui a Lei Orgânica acima citada.
Outros programas:
Recuperação sustentável do patrimônio histórico de São Cristóvão: o Programa
MONUMENTA do Ministério da Cultura, financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, com a cooperação técnica da UNESCO, apoio do estado e do
município, atua em São Cristóvão com o objetivo de garantir que as intervenções afetem,
direta e indiretamente, a economia, a educação e a cultura local, e facilitem, assim, a inclusão
cultural, social e econômica da população, seja pela ocupação e geração de renda da
população, seja pela capacitação de mão de obra específica, visando incentivar a economia
por meio do incremento do turismo cultural, geração de empregos e apoio a educação
patrimonial. Incluem-se entre os imóveis e logradouros restaurados ou em fase de
restauração os seguintes bens na Praça São Francisco: o Convento e a Igreja Santa Cruz, o
Sobrado do IPHAN, o Lar Imaculada Conceição, o Museu Histórico do Estado de Sergipe e
alguns imóveis privados.
Outras entidades, embora não pertencentes à estrutura do poder público, atuam na
delimitação das políticas públicas, sobretudo de caráter cultural e ambiental. São entidades
civis de direito privado, sem fins lucrativos, cada qual atuando conforme dispõem suas
finalidades estatutárias, sempre que demandadas, na defesa da identidade cultural
sancristovense. Cita-se, como exemplo, a Universidade Federal de Sergipe, com constante
apoio às manifestações culturais da cidade. De 1972 a 1995, a Universidade apoiou
ininterruptamente o Festival de Arte de São Cristóvão, retomando o apoio em 2005.

5.e Planos adotados referentes ao bem
Projetos, planos e obras de preservação na zona tombada como sítio histórico:
A. obras de restauração recentemente realizadas:
1. Igreja do Rosário (2004);
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2. Ordem Terceira do Carmo e Convento São Francisco (2004);
3. Museu de Arte Sacra (2005) – execução de projeto museográfico executada por meio
de convênio com a Petrobrás;
4. Sobrado do IPHAN (2006) – restauração do imóvel e forro artístico integrado;
5. Igreja São Francisco (2007) – restauração dos elementos artísticos;
6. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (2006) – restauração dos
elementos artísticos;
7. Praças da Bandeira (2007) – requalificação do espaço público com incorporação de
novo mobiliário urbano e equipamentos;
8. Praça Nosso Senhor dos Passos/Largo do Carmo (2007) – requalificação do espaço
público com incorporação de novo mobiliário urbano e equipamentos;
9. Fachada da Capela dos Capuchinhos (2007) – consolidação estrutural da ruína;
10. Lar Imaculada Conceição (2007) - restauração dos elementos artísticos;
11. Museu Histórico do Estado do Sergipe (2009) – restauração integral do monumento.
12. Implantação do Arquivo Público Municipal (2009): a Prefeitura organizou e
informatizou todos os arquivos (Leis, Decretos, Portarias etc.) de sua
responsabilidade.

B.

obras em andamento pelo ESTADO e Programa MONUMENTA(Ministério da
Cultura):
1. Praça São Francisco (previsão de conclusão: abril de 2010) – obra de conclusão
de rede elétrica e telefônica subterrânea no centro histórico, incluindo a Praça
São Francisco (obra pelo ESTADO);
2.

Implantação da iluminação de valorização do conjunto histórico da Praça São
Francisco (previsão de conclusão: fevereiro de 2010 - obra pelo ESTADO);

3. Ladeira do Porto da Banca, Ladeira do Açougue e Ladeira de Epaminondas
(2010) – recuperação da antiga pavimentação em pedra calcária e incorporação
de novo mobiliário urbano e equipamentos;
4. Largo do Rosário e Largo do Amparo (2010) – melhorias na pavimentação e
iluminação para valorização dos monumentos.
5. Obra de restauração do Lar Imaculada Conceição;
6. Obra de restauração da antiga Delegacia para ao Museu da Polícia Militar;
7. Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Vitórias (recurso BNDES)

– projeto de sinalização e de circulação do centro histórico: o Programa MONUMENTA
elaborou o Plano de Circulação, Estacionamento, Transporte Coletivo e Coleta de Lixo, que
deve ser implantado até o fim de 2010 pela Superintendência Municipal de Transporte e
Trânsito.
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– requalificação da Praça Getúlio Vargas, conhecida como Praça da Matriz: a Prefeitura
elaborou projeto para a sua requalificação, que se dará por meio de um projeto paisagístico e
de iluminação, padronização do mobiliário urbano e reforma do coreto. Ainda não foram
obtidos recursos para a viabilização do projeto
– reforma do Cristo Redentor: implantado em um dos pontos mais altos da cidade, em
local onde existiu a igreja de São Gonçalo, a mais antiga igreja da cidade, o Cristo Redentor é
um dos atrativos turísticos de São Cristóvão, em virtude da vista privilegiada. O projeto
executado pela Prefeitura prevê melhoria na pavimentação, nova iluminação, reforma do
monumento e projeto paisagístico.
– ações de educação patrimonial: Desde a sua atuação, a partir de 1993, a 8ª
Superintendência Regional do IPHAN, instalada na cidade de Aracaju, anteriormente
sediada em Salvador/BA, desenvolveu dois cursos de educação patrimonial com professores
da rede municipal. Promoveu, no ano de 2005, o 1º Encontro Nacional de Educação
Patrimonial, que contou com 250 participantes de todas as regionais do IPHAN e
representantes de entidades culturais municipais e estaduais de todo o país. O Programa
MONUMENTA, do Ministério da Cultura, tem atuado em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação na elaboração de um programa de educação patrimonial que engloba
a capacitação dos professores da rede pública de ensino e a elaboração de material didático e
publicações.
– financiamento aos proprietários de imóveis privados: o Programa Monumenta
disponibilizou uma linha de financiamento para os proprietários que possuem imóveis
dentro da área objeto de investimento do Programa. O empréstimo, que é destinado à
recuperação e/ou adaptação dos imóveis para geração de renda e melhoria das condições
sanitárias, provocou grande mobilização popular desde o lançamento do 1º Edital e é notável
o interesse da comunidade em contribuir para a conservação do sítio histórico. Ao todo foram
lançados quatro editais e duas obras foram concluídas. O valor do pagamento dos
empréstimos feitos pelos proprietários é revertido para o Fundo Municipal de Preservação e
deverá ser reaplicado na própria área sob proteção federal.
Projetos em andamento na área de entorno:
– reforma da Bica dos Pintos: consiste na construção de ciclovias, estacionamento,
requalificação da praça de eventos e reforma do mirante.
– projeto de despoluição do Paramopama: esta meta recebeu o aval do governo do
Estado e a Companhia de Água e Saneamento (SAAE) está procedendo aos primeiros estudos
técnicos. Provavelmente será desenvolvido em etapas devido à complexidade do projeto.
– projeto de saneamento básico: o Prodetur/NE II possui, como uma de suas ações no
município, a implantação do saneamento básico na área do Alto da Divinéia, situada próxima
ao centro histórico.
– melhoria da Rodovia João Bebe Água: já foram licitadas obras de pavimentação e
drenagem no trecho entre o rio Poxim (Universidade Federal de Sergipe) e o Conjunto
Eduardo Gomes. O Governo do Estado pretende promover a melhoria do trecho restante até
a sede municipal, principalmente em relação à drenagem e acostamento, sendo que o projeto
de Sinalização da Rodovia e acostamento já está sendo elaborado.
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Meio ambiente – projeto de recuperação da vegetação das nascentes e matas ciliares das
sub-bacias hidrográficas do rio Poxim. Custos: R$ 2.250.000,00 – Fundo Estadual de Recursos
Hídricos. (sem data de licitação)
- plano de segurança dos sítios históricos de São Cristóvão: Promover a segurança aos
sítios históricos localizados na cidade de São Cristóvão, que compreendem 7 (sete) unidades,
perfazendo uma área de 2.100 m (dois mil e cem metros), objetivando a viabilização do
turismo nacional, estadual e local, segurança às pessoas e segurança ao patrimônio históricomuseológico. Uma proposta de Segurança ao Turista foi apresentada e aprovada: policiais
militares realizariam a ronda, no circuito turístico, durante o horário de funcionamentos das
igrejas e museus. Os espaços dos museus e as igrejas estarão abertos de terça a domingo,

das 10h às 16h.
A SUBPAC, a EMSETUR e a Prefeitura Municipal de São Cristóvão realizaram reunião
que contou com a participação de todo trade turístico do Estado, representantes das Igrejas e
Museus, além de Secretários Municipais, com o objetivo de discutir a Reestruturação do
Turismo e Horário de Funcionamentos das Igrejas e Museus na Cidade Histórica de São
Cristóvão. Foi apresentado pela EMSETUR um sistema de cartão de cobrança única, para
que o turista visite todos os espaços previamente programados. O repasse dessa arrecadação
será feito aos espaços turísticos, para cobrir despesas com limpeza e manutenção. Todos os
presentes concordaram com a proposta.
O Governo do Estado, através da Casa Civil/SUBPAC, contratou servidores e
estagiários para trabalharem nas Igrejas e Museu de Arte Sacra, cobrindo, assim, a falta de
funcionários e garantindo o funcionamento de tais espaços, no horário de funcionamento
estabelecido.
Também foi apresentado o Roteiro e Guia Turístico de São Cristóvão. Conta com um
breve histórico e um guia de visitação de cada espaço histórico da cidade, com o seguinte
programa: Histórico da Cidade; Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos; Igreja e
Santa Casa de Misericórdia; Igreja e Convento de São Francisco; Museu Histórico de Sergipe;
Museu de Arte Sacra de Sergipe; Igreja Nossa Senhora da Vitória; Igreja e Convento do
Carmo; Igreja Nossa Senhora do Amparo.
Deste conjunto de ações, várias fazem parte do Programa MONUMENTA em São
Cristóvão (citado em 5d), que, com recursos estaduais e federais, prevê medidas sustentáveis
de manutenção do patrimônio, através de um Fundo de Preservação já instituído. Este Fundo
que deverá ser gerido por um Conselho Municipal, reaplicará os recursos que retornarão do
“financiamento aos proprietários de imóveis privados” acima descrito. Além disso, o IPHAN
destina todos os anos recursos federais para recuperação do sítio histórico.

5.f- Fontes e níveis de financiamento
Lei Federal de Incentivo à Cultura – 8313/91 – Ministério da Cultura
Em 2006 foram aplicados R$ 560.000,00 (US$ 243.478) no restauro do Museu de Arte
Sacra, do Convento de Santa Cruz.
Lei Estadual que institui o Fundo de Promoção Cultural de Sergipe – 1962/75, ratificada
pela Lei nº 4490/2001.
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Convênio nº 45/2004 instituído pelo Ministério da Cultura, Estado de Sergipe e Prefeitura
Municipal para execução do programa MONUMENTA. Encontra-se em execução e seu valor
atinge R$ 8.893.197,90 (US$ 5.081.827,37)

5.g Níveis de competência e de formação relativas às técnicas de conservação e de
gestão
A conservação do sítio histórico de São Cristóvão exige da municipalidade um esforço
técnico constante. Os sistemas de infra-estrutura, pavimentação, esgotos, iluminação e força,
dentre outros, requerem manutenção especial e constante. Especialmente para os calçamentos
de pedras, a Prefeitura disponibiliza permanentemente uma equipe de profissionais de
manutenção e reparos. A Prefeitura está buscando integrar-se a programas inter-regionais e
nacionais de desenvolvimento, tais como o Programa Nacional de Municipalização do
Turismo, gerido pelo Ministério do Turismo e Desporto, que visa ao planejamento regional e
municipal de desenvolvimento turístico, com capacitação gerencial local por meio de
formação de pessoal especializado, entre outras medidas.
A Prefeitura dispõe de uma equipe responsável por reparos gerais em calçamento das
vias, iluminação etc. Os prédios de propriedade municipal recebem manutenção constante.
A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente dispõe de uma Diretoria
de Urbanismo responsável pelo controle da área urbana; a unidade, porém, não dispõe ainda
de recursos humanos suficientes.
O IPHAN tem seu escritório técnico em funcionamento no Sobrado ao lado do Palácio
Provincial, recentemente restaurado. Entretanto, dada a proximidade com Aracaju, onde se
encontra sediada a Superintendência Estadual do IPHAN, os técnicos desta autarquia fazem
visitas quase diárias ao sítio histórico.

5.h Atendimento aos turistas e estatísticas
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
promoveu em conjunto com a Empresa Sergipana de Turismo – EMSETUR e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – a oficina de capacitação intitulada
“Excelência no atendimento ao turista”. Em dezembro de 2009, participaram 27 estudantes do
ensino médio da cidade.
A cidade conta com três museus, relacionados abaixo e com número de visitantes
referente ao ano de 2005:
– Museu de Arte Sacra
Visitantes: 8.484
– Museu Histórico de Sergipe
Visitantes: 5.490
– Museu de ex-votos – Ordem Terceira do Carmo
Visitantes: 5.099
– Outras entidades: Casa do Folclore Zeca de Norberto
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Visitantes: 790

5.i- Plano de gestão e objetivos na promoção do bem
O Plano Urbanístico de São Cristóvão estabelece, dentre outros, os seguintes pontos: a
política urbana; o perímetro urbano; a preservação do patrimônio histórico e natural; a
locação de atividades; o parcelamento do solo e as normas para edificações e posturas. Define
as normas edilícias e institui o parcelamento do solo urbano. O Plano Urbanístico define,
também, os princípios norteadores da política urbana, a partir de discussões com a
comunidade. Destacam-se os preceitos e as diretrizes referentes à preservação do patrimônio
cultural, inclusive com definições e delimitações adicionais ao conjunto protegido pela lei
federal.
O sistema de controle direto do sítio é compartilhado por diversas instâncias e
instituições públicas. O licenciamento de obras no sítio histórico é prerrogativa municipal,
com prévia análise e autorização do IPHAN. A fiscalização é, via de regra, compartilhada
entre Prefeitura e o IPHAN, além de outras instituições públicas de controles específicos,
como meio ambiente, serviços e controle das infra-estruturas etc. As questões que extrapolam
as medidas administrativas da Prefeitura e do IPHAN encontram meios de controle através
do Ministério Público e do sistema judiciário.

5.j Número de funcionários (profissionais, corpo técnico e de manutenção)
– Prefeitura Municipal de São Cristóvão:
Total: 1.375 funcionários

– Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente:
155 funcionários

– Gabinete do Prefeito Municipal:
95 funcionários

– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
Possui 03 instituições filiadas: Biblioteca Municipal Senador Lourival Batista, Casa do
Folclore Zeca de Norberto e Telecentro Carmosita Barroso. Conta com 30 funcionários.

– IPHAN – Superintendência Estadual de Sergipe
Total: 20 funcionários (07 efetivos, 09 terceirizados, 03 cargos em comissão, 01
estagiário). Deste total, três pessoas atuam diretamente em São Cristóvão: a
Superintendente, que é doutora em História, a Diretora Técnica que é Arquiteta e mais
um arquiteto. Os técnicos fazem visitas semanais à cidade no mínimo três vezes por
semana.
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– Estado de Sergipe – Secretaria de Infraestrutura
Total: 04 funcionários, lotados no Programa MONUMENTA, todos atuando no sítio
histórico. Um engenheiro civil, duas arquitetas e um especialista em finanças.
Além disso, a recém criada Subsecretaria de Patrimônio Histórico e Cultural passa a
coordenar as atividades de preservação do sítio histórico.
6. Gestão concernente à manutenção do bem

6.a Indicadores do estado de conservação
Os edifícios públicos e religiosos apresentam-se em razoável estado de conservação,
foram recentemente avaliados através de inventário realizado pelo IPHAN (ver item 7.c e
Anexo I, p.26 e 27). Este Inventário representa um seguro indicador do estado de
conservação, pois cada edificação foi vistoriada, medida e fotografada em 2002, e faz
parte do Anexo II.

6.b Disposições administrativas concernentes à manutenção do bem
O Ministério da Cultura, por meio da 8ª Superintendência do IPHAN, Programa
MONUMENTA, o Estado e o Município têm participado conjuntamente ou de forma
separada, de várias obras de restauração na área tombada, bem como da execução de projetos
de revitalização da área urbana, a exemplo dos recentes estudos para eliminação da fiação
aérea, postes de iluminação pública e para saneamento do sítio histórico.
Desde 1970, o IPHAN investe sistematicamente na manutenção, restauração,
revitalização e gestão da área protegida, tombamento e entorno, com intervenções pontuais
sobre bens imóveis. Ao longo do tempo, este conjunto de atividades constitui ações
eminentemente urbanas, com especial efeito positivo na população. O Estado de Sergipe,
através de sua Secretaria de Infraestrutura, possui uma equipe de arquitetos e engenheiros
atuando diretamente nas obras do Programa MONUMENTA. A Prefeitura tem ações diretas,
mas com significativas dificuldades operacionais em razão da falta de recursos e das
dificuldades de acesso aos recursos externos. Entretanto, algumas instituições benfeitoras ou
financiadoras (através de leis de incentivo à cultura) vêm investindo na restauração de
imóveis e na manutenção de manifestações culturais, como por exemplo, a Universidade
Federal de Sergipe, que todos os anos patrocina o “Festival de Artes”.

O IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
As dimensões continentais do Brasil, a diversidade das contribuições dos diferentes
elementos formadores de sua sociedade, a riqueza e variedade de seus ecossistemas,
resultam num universo cultural incomensurável.
No Brasil, a tarefa de preservar toda essa riqueza cabe ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, vinculado ao Ministério da Cultura. Sua abrangente
missão de identificar, proteger, restaurar, documentar, preservar, divulgar e fiscalizar os
bens culturais brasileiros visa assegurar a permanência e usufruto desses bens não apenas
para atual, mas também para as futuras gerações.
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A criação do organismo federal de proteção ao patrimônio, ao final dos anos 30, foi
confiada a intelectuais e artistas brasileiros ligados ao movimento modernista, como Mário
de Andrade, Manuel Bandeira, Prudente de Moraes Neto, Luís Jardim, Afonso Arinos, Lucio
Costa e Carlos Drummond de Andrade. O então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo
Capanema, nomeou Rodrigo Melo Franco de Andrade para dirigir a instituição e assinou,
juntamente com o Presidente Getúlio Vargas, o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de
1937, que organiza “a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”.
Em agosto de 2000, foi instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial,
com a assinatura do Decreto nº 3.551. É ainda responsabilidade do Governo Brasileiro, por
meio do IPHAN e do IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, a preservação dos
bens culturais e naturais do país inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.
Desde a sua criação, há 70 anos, o IPHAN vem assegurando em todo o território
nacional a preservação de parcela significativa de nosso patrimônio cultural, salvando do
desaparecimento um legado considerável para a cultura brasileira e contribuindo para a
criação de uma consciência de preservação no País.
O IPHAN atua em todo o território brasileiro por intermédio de 53 representações
distribuídas nos 27 Estados e no Distrito Federal.

Bens protegidos pelo IPHAN
Objetos e documentos
Documentos textuais
Fotografias
Mapas e plantas
Livros e outros documentos bibliográficos
Incluindo 10 954 obras raras
Objetos em museus
Bens móveis e integrados
Objetos e bens integrados
Coleções e acervos
Objetos em bens tombados
Bens imóveis
Sítios urbanos
Contendo aproximadamente 21 mil imóveis em 61 cidades
8 integram a Lista do Patrimônio Mundial, da Unesco
Edificações
Incluindo 6 terreiros de candomblé
Equipamentos urbanos e infra-estrutura
Jardins históricos e parques
Paisagens
7 integram a Lista do Patrimônio Mundial, da Unesco
Ruínas

3 400 metros
lineares
711 856
195 699
834 567
250 000

116
15
370 000

79

802
37
10
18
16
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Bens arqueológicos
Sítios tombados
2 integram a Lista do Patrimônio Mundial, da Unesco
Coleções e acervos tombados
Sítios cadastrados

7
7
9 930

Patrimônio imaterial
Saberes
3
Formas de Expressão
3
2 integram a Lista de Obras-primas do Patrimônio Oral e
Imaterial da Humanidade, da Unesco
Lugares
2
Celebrações
1
Copedoc / dezembro 2006
Estrutura organizacional
Atualmente o IPHAN está estruturado segundo o seguinte organograma:

Contatos:
Governo Federal – Ministério da Cultura – IPHAN
Superintendente Regional: Terezinha Alves de Oliva
Endereço: Praça Camerino, 225 – Bairro São José – Aracaju/ SE, Brasil.
Telefone: 55 (79) 3211-9363
e-mail: terezinha.oliva@iphan.gov.br
Programa MONUMENTA São Cristóvão
Coordenador: Engenheiro José Carlos Barreto Sobral
Endereço: Avenida Marieta Leite, 301 – Bairro D.I.A. – Aracaju – Sergipe – Brasil.
Telefone: 55 (79) 3218-2701
e.mail: monumentasaocristovao@hotmail.com
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6.c Resultados das ações concernentes à conservação do bem
Todas as ações de conservação e preservação exercidas pelo IPHAN na cidade de São
Cristóvão encontram-se catalogadas na Superintendência Regional em Aracaju e na sede
em Brasília. Anualmente, é expedido para a Presidência do IPHAN um relatório sobre as
atividades locais.
7. Documentação
7.a Fotos, diapositivos, filme ou vídeo e direitos autorais
Estão apresentados no Anexo I cartografia, fotos antigas e atuais, fotos comparativas,
inventário dos bens imóveis da Praça São Francisco e textos complementares. No Anexo
II, estão apresentados a Legislação; o extrato do Plano Diretor; o Inventário de Bens
Imóveis, de Bens Móveis e Integrados do Centro Histórico; o Quadro dos Direitos
Autorais e CD com seleção das fotos em formato JPG.
7.b Cópias de planos de gestão relativos ao bem
Estão apresentados nos Anexos:
Anexo I
A - Cartografia antiga e atual.
B - Proposta e Inventário de bens imóveis.
C - História, Cultura e Paisagem (textos complementares).
D - Bibliografia e Créditos.
Anexo II
A - Legislação de proteção e do Plano Diretor.
B - Inventário de Bens Imóveis, Móveis e Integrados.
C - Quadro de Direitos Autorais.
7. c Forma e data dos documentos mais recentes referentes ao bem
O Inventário dos Bens Imóveis realizado no âmbito de um programa nacional do IPHAN
está concluído. Foram inventariados em São Cristóvão 450 imóveis na zona tombada. No
Anexo I pode ser encontrada uma coletânea de imóveis inventariados, públicos, religiosos e
privados localizados na Praça São Francisco. O Inventário dos Bens Móveis e Integrados,
também realizado no âmbito de um programa do IPHAN, compilou o total de 1269 bens,
compreendendo 540 bens do Museu de Arte Sacra, 414 bens do Museu Histórico de Sergipe e
os demais identificados em igrejas e coleções particulares. No Anexo II pode ser encontrado,
a título de exemplo, um conjunto representativo de fichas destes bens. Recentemente, o
IPHAN cumpriu a primeira etapa do Inventário de Referências Culturais para o Registro do
Patrimônio Imaterial no estado. Foram levantados e catalogados os estudos e pesquisas já
produzidos sobre as manifestações culturais sergipanas.
7.d Endereço onde estão arquivados inventários e registros do bem
Governo Federal – Ministério da Cultura – IPHAN
Superintendente Regional: Terezinha Alves de Oliva
Endereço: Praça Camerino, 225, Bairro São José – Aracaju/ SE, Brasil.
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Telefone: 55 (79) 3211-9363
e-mail: terezinha.oliva@iphan.gov.br
Departamento de Patrimônio Material – IPHAN
Diretor: Dalmo Vieira Filho
SBN - Ed. Central Brasília – 3º and. - Brasília – DF
Telefone: 55 (61) 3414.6201
e.mail: depam@iphan.gov.br
Prefeitura Municipal de São Cristóvão
Prefeito – Alexsander Oliveira de Andrade
Endereço: Praça Getúlio Vargas n°. 298
São Cristóvão – SE. CEP 49.100-000
Telefone: 55 (079) 3261-1305
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