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RESUMO 

O projeto “Transformação urbana dos espaços representados por Benedicto 

Calixto no acervo da Pinacoteca” visa evidenciar as transformações urbanas 

ocorridas na cidade de Santos através de uma linha do tempo iconográfica em 

prol da preservação da memória e história local e indiretamente de sua 

preservação física, assumindo que uma vez que o lugar é de caráter social, 

importante para a história local bem como o seu turismo, passa a receber um 

tratamento mais cauteloso por parte da gestão pública municipal.  

INTRODUÇÃO 

Em meio às ampliações culturais da Pinacoteca Benedicto Calixto foi iniciada em 

2015 a implantação do setor de pesquisa, junto ao setor educativo, visando 

fomentar a investigação sobre as obras do acervo, promovendo assim sua 

valorização, divulgação e preservação. Para ampliar essas ações a Pinacoteca 

realizou uma parceria com uma universidade para que estudantes possam 

participar das pesquisas e ampliá-las. Dentre as ações do setor encontra-se esse 

projeto que visa despertar o interesse dos visitantes sobre as representações da 

cidade, permitindo o reconhecimento desses espaços e a percepção das 

mudanças que estes vivenciaram e sua valorização. 

OBJETIVOS 

Pesquisar sobre as obras de Calixto, pertencentes ao acervo da Pinacoteca, que 

representam locais de Santos, realizando um levantamento de imagens sobre as 

transformações urbanas desses locais para a criação de propostas visuais e 

audiovisuais que demonstrem as mudanças desses espaços e permitam seu 

reconhecimento, realizando a aproximação entre passado e presente da cidade 

por meio de pinturas, fotografias e outras representações. Divulgar as obras do 

acervo relacionadas à representação de Santos por audiovisuais e também pela 

realização de totens que sinalizem, nos espaços da cidade, que essas áreas e 

edificações do patrimônio histórico local foram representadas por Calixto e que 

essas pinturas encontram-se na Fundação Pinacoteca para serem apreciadas 

pelos visitantes. 

METODOLOGIA 

Formação de parceria com as instituições que possuem acervo iconográfico 

sobre Santos como a FAMS – Fundação Arquivo e Memória de Santos. 

Reconhecimento dos locais representados nas pinturas de Calixto que compõem 



o acervo. Construção de "linhas do tempo" iconográficas, representando as 

transformações urbanas desses locais. Adaptação das "linhas do tempo" à 

linguagem audiovisual. 

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do projeto teve início com a reunião de imagens disponíveis 

no acervo da Pinacoteca Benedicto Calixto. Com as obras reunidas localizou-se 

as obras pintadas por Calixto na cartografia local, investigando se estas estão 

presentes ainda fisicamente na cidade. Buscou-se também identificar qual o uso 

dos espaços e construções na época que foram pintados e ainda o uso destas 

atualmente e que aparência têm. Após análise, em parceria com a FAMS, foi 

possível fazer o levantamento iconográfico de imagens antigas dos mesmos 

locais pintados por Calixto. A partir daí está sendo possível traçar “linhas do 

tempo” iconográficas que apresentam alguns aspectos desses locais. 

Atualmente a parte audiovisual do projeto está sendo concretizada na pesquisa 

de software e de design para execução de vídeos com sínteses visuais desse 

processo de transformação urbana na cidade de Santos. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das pesquisas foi possível identificar 10 pinturas que pertencem ao 

acervo da Fundação Pinacoteca de Santos, realizadas pelo pintor Calixto cujos 

temas estão relacionados à paisagem da cidade que ainda existem. Esses locais 

foram mapeados e a pesquisa iconográfica levou a cerca de 50 imagens, 

especialmente fotografias, que correspondem a esses mesmos locais e 

sinalizam alguns aspectos de mudanças nos mesmos. As imagens foram 

separadas por temas e períodos e estão sendo reorganizadas, identificadas e 

remontadas nas “linhas do tempo” e, ao mesmo tempo, estão sendo estudados 

os aspectos técnicos e estéticos para a criação de áudios visuais que permitam 

aos visitantes do museu e também aos interessados no tema, reconhecer as 

relações de pertencimento entre pintura e cidade, colaborando para a 

identificação, valorização e preservação desse patrimônio. As edificações 

presentes a essas imagens também estão sendo pesquisadas e seus aspectos 

estéticos, construtivos e funcionais devem compor parte das legendas que 

apresentam esses espaços, ampliando as possibilidades de inserção social 

desse patrimônio. Esse projeto foi inscrito no 7° Encontro Paulista de museus na 



categoria ‘Museu e Cidades’ e foi um dos selecionados para os ´Painéis Digitais` 

em exposição ao decorrer do encontro.  

 

Pintura Igreja do Carmo e 
Pelourinho  
Tamanho 45 cm x 70 cm  
Local Santos 
Ano Desconhecido 
Óleo sobre tela 
R. Visconde de Rio Branco. 
 

Possui duas igrejas 
unidas por torre com 
campanário, numa 
fachada incomum ao 
barroco, revestida de 
azulejos marianos 
originais do século XIX. 

Considerado um dos 
mais antigos relicários do 
barroco brasileiro. 
Patrimônio Nacional 
desde 1940. 
local ainda existente, 
apenas o Pelourinho não 
existe mais. 

 

Pintura Igreja do Convento 
de Santo Antonio do Valongo 
Tamanho 40 cm x 61 cm  
Local Santos 
Ano Desconhecido 
Óleo sobre tela 
R. São Bento 

Construção iniciada em 
1641, assentada em uma 
área doada aos 
franciscanos por 
proprietários de terras da 
Vila de Santos. 

A fachada  em estilo 
barroco é considerada 
um dos mais expressivos 
trabalhos do século XVIII 
. 
Local ainda existe. 
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