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RESUMO  

O projeto busca resgatar aspectos históricos e da identidade estética do jardim 

associado ao espaço da Pinacoteca Benedicto Calixto de forma a valorizar a relação 

entre área institucional e área externa, revitalizando esse local e transformando-o 

em mais um foco de interesse para a visitação. O resgate das expressões estéticas 

da residência e do jardim vai de encontro aos objetivos de pesquisa que devem se 

apropriar da história, estética, identidade e relações socioculturais desse ambiente 

para relacionar esse conhecimento às ações didáticas propostas pelo setor 

educativo da instituição. Esse projeto tornou-se possível pela parceria da Pinacoteca 

com uma universidade local, incentivando o processo de investigação acadêmica 

que contribua para práticas sociais de valorização e preservação do patrimônio. 

INTRODUÇÃO 

Construído por Anton Carl Dick, em 1900, em um terreno de 6.600 m2 no nº 12 da 

antiga Avenida da Barra, em frente ao mar, o Casarão Branco está atualmente 

localizado na Av. Bartolomeu de Gusmão 15, em Santos, SP. No casarão eclético 

destacam-se características do Art Nouveau e Neobarroco1 entre outras. O terreno 

ocupa boa parte da quadra ligando a avenida da praia à Av. Dr. Epitácio Pessoa o 

que permite a travessia de pedestres de uma via à outra. Pouco se sabe sobre a 

história desse jardim onde hoje funciona a Pinacoteca Benedicto Calixto, mediante 

isso, nasceu a necessidade de um projeto de pesquisa para sanar dúvidas e criar 

um registro histórico que auxilie na valorização e preservação desse patrimônio 

cultural. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho visa estudar os aspectos históricos e estéticos do jardim da 

Pinacoteca Benedito Calixto, e a partir desse levantamento propor a revitalização 

desse espaço considerando suas características históricas e aspectos identitários 

dos estilos a que está ligado. Depois da revitalização esse espaço será utilizado 

como foco gerador de ações educacionais para auxiliar no processo de mediação 

sobre aspectos históricos e estéticos da casa e na criação de espaços de curso 

ligados ao paisagismo histórico. 

                                                 
1
 O Casarão. In: CALIXTO, Pinacoteca Benedito. Calixto Digital. Santos: BITCom Comunicação Digital e 

Fundação Benedito Calixto Pinacoteca. p. 50- Disponível em <http://pinacotecadesantos.org.br/LivroDigital.aspx> 
Data de acesso: 26/08/2015. 



 

Visão aérea. Fonte: Google Earth 

 

Jardim da Pinacoteca. Fonte: 

http://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLin

k-g303625-d4424174-i117907052-

Art_Gallery_Benedicto_Calixto-

Santos_State_of_Sao_Paulo.html 

METODOLOGIA 

A investigação sobre o jardim e seus aspectos socioculturais está sendo realizada 

através de pesquisas: bibliográficas, iconográficas, conversas com especialistas, 

com moradores que viveram no Casarão e com pessoas que tiveram ou que ainda 

tem alguma ligação com o local e sua restauração. Para a realização da 

revitalização essas informações sócio-históricas serão associadas aos documentos 

da restauração da casa para criar um projeto paisagístico. 

DESENVOLVIMENTO 

O processo de pesquisa teve início nos arquivos do próprio museu. Em sua 

biblioteca estão arquivados documentos com relação à história e ao processo de 

restauração da casa como a justificativa paisagística para o tombamento do 

casarão, recortes de jornais antigos, livros e outras fontes de pesquisa. A 

contribuição de uma ex-moradora da casa, Edith Pires, foi de grande valia, pois 

parte deste acervo foi doado por ela à Pinacoteca, como por exemplo, as fotografias 

antigas do local. A partir do contato com esses materiais iniciamos a montagem de 

uma cronologia que nos dará uma noção das etapas de desenvolvimento desse 

jardim, desde sua origem, as mudanças que passou durante os anos e como é 

atualmente. Conseguimos também catalogar esses registros para o acervo da 

fundação e, a partir desse mapeamento histórico, será possível elaborar um projeto 

paisagístico visando sua identificação, valorização e preservação. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Sabe-se que o autor do projeto da casa foi o arquiteto Dr. Maurício Porto que teve 

como assistente o engenheiro Dalberto Moura Ribeiro, porém uma pergunta ainda 



permanece sem resposta: quem teria sido o projetista desse jardim? E, sabendo que 

a casa e o jardim passaram por uma restauração, com inauguração em 1992, 

podemos nos perguntar também: quem assumiu o projeto paisagístico nessa época 

e em que se baseou? De acordo com relato de dona Edith Pires, que morou no 

casarão por 20 anos, no período de áureo da exportação do café, a área externa da 

mansão já possuía traçado semelhante ao atual desde o período em que o casarão 

era habitado pela família, porém a distribuição de setores e vegetações está bem 

modificado. Além do conjunto de pérgolas, escadarias, mesa de pedra, bancos e 

edícula que permanecem ainda hoje, havia também outra edícula com dois 

pavimentos.  No primeiro andar funcionavam duas garagens, o quarto dos 

jardineiros, uma grande sala de aula, lavanderia e dois banheiros. No segundo andar 

havia cinco quartos e um banheiro amplo. Logo depois dessa construção, havia um 

canil, um depósito de ferramentas e carrinhos de mão para uso dos jardineiros. Em 

seguida uma cozinha. Nesse mesmo lado, havia um galinheiro. Todo o restante do 

espaço entre ele e o muro dos fundos era ocupado pela horta. No centro dela, havia 

um grande tanque redondo com um repuxo que girando molhava as verduras. Havia 

do lado da horta dois canteiros compridos só de morangos e, perto do muro, muitas 

bananeiras. Destacavam-se ainda a quadra de tênis, a avenida dos jambolões, os 

arcos para o jogo de croquê, um grande roseiral, uma barra fixa para exercícios 

físicos e por último a estufa com plantas decorativas e árvores frutíferas. 

Essa descrição é apenas uma síntese dos muitos aspectos que compunham esse 

espaço levando ao encaminhamento dessa investigação para a criação de uma 

planta que localize esses vários setores tal qual são descritos, permitindo sua 

análise e comparação com o jardim atual para então dar continuidade à investigação 

em outras fontes e reiterar ou não o posicionamento desses equipamentos para 

prosseguir com o levantamento de seus aspectos estéticos e identitários. 
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