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APRESENTAÇÃO  
 

 

 

 

  A Casa Antiga da Intendência de Piracuruca é símbolo da 

identidade cultural dessa comunidade. Referencial da memória coletiva do 

povo piracuruquense, representa os anseios de autonomia por muitos anos 

acalentados. Até conseguí-la em 1832, o sentimento de coesão para a 

realização dos objetivos comuns dessa população  foi se sedimentando, ao 

longo de um caminho, em que percalços e reveses arrostados ficaram 

registrados na sua história, testemunhada por seus logradouros  mais 

importantes,  verdadeiros monumentos do seu passado  à espera do seu porvir. 

                     Piracuruca tem em cada um dos seus habitantes, a  consciência 

viva da importância de seus bens culturais, daí ser ela mesma uma das mais 

importantes cidades-monumento do Piauí, conseqüência direta da 

preocupação em preservar esses bens. Não foi senão por essa identidade 

profundamente arraigada, forjada no decorrer da sua formação histórico-

social, que membros daquela comunidade provocaram a presente proposta de 

tombamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TOMBAMENTO 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

          

        Monumento:             Casa Antiga da Intendência de Piracuruca 

          

        Município:                Piracuruca 

 

        Estado:                      Piauí 

          

        Endereço:                  Praça Irmãos Dantas, nº 130 

         

        Proprietário:              Prefeitura Municipal de Piracuruca 

          

        Área de edificação:   537 m2             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. HISTÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

                    Desde os primórdios da colonização brasileira o sistema 

administrativo português confundiu-se com a organização da igreja: 

assentava suas bases nas  unidades  eclesiais (freguesia, paróquia, 

bispado) a tal ponto, que a história dos nossos primeiros núcleos 

populacionais confunde-se com acontecimentos  de cunho religioso.  

                    Piracuruca foi uma das mais primeiras freguesias do Piauí. 

Suas origens remontam à Fazenda Bitorocara situada às margens do rio 

epônimo, denominado hoje de rio Piracuruca. Pertencente ao Capitão 

Bernardo Carvalho aí estabelecido desde o século XVII, consta da 

relação de fazendas do Piauí levantadas pelo Padre Miguel Carvalho em 

1697. Por volta de 1713, esse capitão já havia  transferido-se para a barra 

do rio Maratoã (hoje Longá), sendo provável que a capela existente em 

sua fazenda tivesse ficado  desativada. 

                   Anos antes, entre 1710 e 1711, tem-se notícia da presença no 

local de Frei Pantaleão da Trindade, beneditino de Olinda, pedindo 

esmolas para a construção de sua igreja. Coincidentemente, a Igreja de 

N. S. do Monte do Carmo de Piracuruca teve sua construção iniciada 

entre 1713 e 1718, por ordem dos lendários portugueses, os irmãos 

Dantas Correia, Manuel e José, que, segundo o mito, cumpriam  uma 

promessa feita à Padroeira por haverem escapado com vida quando, 

tentando capturar os alongás, foram por eles aprisionados. 

                   Quanto à instituição da freguesia, aparece relacionada entre 

as criadas em 1713. Seu vicariato só foi instituído mais tarde, em 1742. 

Para ele foi designado o Padre José Lopes Pereira, com a assistência de 

quatro coadjutores carmelitas e um irmão menor. O povoado de 

Piracuruca, todavia, parecia gozar de certa importância já alguns anos 

antes. Em 1728 foi incluído no roteiro da visita de inspeção do 

Governador do Maranhão, João Maia da Gama. A Capitania do Piauí  

criada desde 1718 e ainda não instalada estava subordinada, na ocasião, 

ao Governo do Estado do Maranhão e Grão-Pará. 

                   Em 1750, quando morreu o último dos Dantas, a igreja 

matriz, para cuja edificação foram importados operários especializados, 

ainda estava em fase de construção: faltavam-lhe as torres e o reboco. 



Nesse ano,  a secularização da administração das missões nas aldeias 

indígenas, transformou-as em vilas.  

                   Após a instalação da Capitania em 1758, teve início a 

organização administrativa da Capitania do Piauí. Dois anos depois, na 

fase de criação das vilas, Piracuruca, apesar de ser uma povoação antiga, 

não mereceu do Governador João Pereira ser incluída na relação de 

povoados a receberem aquele benefício. Em 1761, o censo da Capitania 

do Piauí, revelou que Piracuruca contava com expressiva população: 330 

habitações, uma população de homens livres de 1.747 indivíduos e 602 

escravos, num total de 2.349 habitantes (entre os quais não se incluíam  

crianças e  mulheres) e 80 fazendas. Nesse mesmo ano, o levantamento 

cartográfico do Piauí realizado por Galluzze faz referência ao sítio e ao 

povoado de Piracuruca, o primeiro sendo possivelmente a fazenda 

Bitorocara em decadência. Por outro lado,São João da Parnaiba, que, 

com território desmembrado de Piracuruca, lograra o título de vila pela 

perspectiva de tornar-se no futuro importante porto, contava apenas com 

4 residências, 8 pessoas livres e 11 escravos. 

                    Em decorrência desse fato, a Vila da Parnaiba teve o ato 

solene de instalação realizado na igreja de N. S. do Carmo, em 

Piracuruca, não usufruindo, com isso, do dispositivo em vigor à época, 

que ordenava a demarcação do território da sede municipal em “uma 

légua em quadro correndo os quatro lados da igreja” local. Vale lembrar, 

que no Alvará de 1700 constava, além do plano urbanístico (válido para 

a criação das missões), as seguintes recomendações: a igreja teria um 

cruzeiro, distante 36 m da entrada principal, e em torno dela seriam 

construídos os edifícios religiosos e públicos e as residências, de modo 

formar um retângulo com uma praça no centro, onde seria implantado o 

pelourinho (no caso das vilas). 

                     Piracuruca parecia preencher os requisitos para a obtenção 

de sua elevação a vila, contudo, administrativamente, ficou subordinada 

à Vila de São João da Parnaiba, enquanto esta continuou sob a 

dependência da freguesia de N. S. do Carmo, por alguns anos. Muito 

tempo transcorreria ainda antes que Piracuruca alcançasse aquele 

objetivo. 

  

 

 

 

 

 



2.2. Monumento e memória. 

 

 

                    A intendência no século passado foi a função que 

centralizou a administração municipal brasileira, um tanto diluída no 

período colonial entre os diferentes funcionários que exerciam suas 

atividades na Casa de Câmara e Cadeia. Em qualquer tempo, qualquer 

que tenha sido a denominação dada ao governo do município, sua sede 

foi o símbolo da importância da população local em relação às demais da 

região, tendo em vista que a autonomia era o instrumento de outorga 

dessa superioridade.  

                   A Antiga Casa da Intendência como carinhosa e 

respeitosamente a denominam os piracuruquenses, foi a primeira sede do 

governo municipal quando da sua instalação a 23 de dezembro de 1833, 

em cumprimento ao decreto da Regência que elevou Piracuruca a vila, 

datado de  6 de julho de 1832. Portanto, quando essa localidade 

transformou-se em vila, mais de um um século se passara desde que fora 

instituída freguesia e quase cem anos haviam decorrido desde aqueles 

acontecimentos em torno da criação das primeiras vilas do Piauí. Por 

tudo isso, a  Casa da Intendência passou  ao imaginário do povo de 

Piracuruca como  o ícone da autonomia recém-adquirida. Sua 

denominação permaneceu Piracuruca, provavelmente a grafia correta 

para o termo tupi que significa “o peixe que ronca”, em vez de 

bitorocara. 

                      Como a maioria dos centros urbanos de origem remota no 

país mantiveram sua planificação original, Piracuruca não fugindo à 

regra apresentaa configuração espacial inalterada  em volta de sua  

Igreja-matriz, em uma atitude de respeito a seus bens culturais, a maioria 

localizada em seu centro-histórico.  

                      Partícipe desse importante acervo, a Casa Antiga da 

Intendência foi construída pelo Padre Sá Palácio, o que leva a inferir que 

inicialmente tenha pertencido à paróquia. Sua construção está situada 

entre 1812 e 1838 (data sobreposta  à porta principal). É provável, 

contudo. que tenha ocorrido antes de 1823, visto que, a 22 de janeiro 

desse ano, testemunhou a leitura da Proclamação por Leonardo das 

Dores Castelo Branco no Ato de Adesão de Piracuruca à Independência 

do Brasil. 

                     Quando o intendente da nova vila necessitou de um imóvel 

que abrigasse condignamente sua administração, nada mais relevante que 

a casa, com uma  já existência marcante na vida local para sediá-la. 



Pertencia na ocasião à família de Pedro de Brito Passos, que a doou ao 

município. Antes, símbolo do sentimento separatista, patriótico 

piracuruquense, agora tornava-se a representação concreta do orgulho 

vivo da novel municipalidade ao emancipar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Memorial de uma formação social. 

           

 

                    Ao longo do tempo, a Casa da Intendência passou 

sucessivas  vezes de propriedade pública para particular, e vice-versa, 

sempre testemunhando as glórias do povo de Piracuruca, ora  seus 

momentos mais importantes, ora os fatos da vida cotidiana, costumes e 

tradições, não menos relevantes. Assistiu, assim, a consolidação da 

formação social piracuruquense, no decorrer de um tempo que nela 

imprimiu as características mais significativas para a consciência de 

cidadania. 

                    Na República Velha, por exemplo, foi palco das decisões da 

vida da comunidade, quando sediou não só o Conselho Municipal, como 

a Câmara de Vereadores por diversas legislaturas. Na década de 20, 

abrigou as reuniões festivas da juventude local, funcionando como um 

clube. 

                    Testemunhou, em alternadas vezes, a prática do lazer, da 

justiça e da cultura em suas dependências. Nela foram instalados cinema, 

teatro municipal, cadeia pública, Forum da Justiça, tendo servido ainda 

como residência de juízes e sede da Biblioteca do município. 

                    Ainda nos anos 30-40, a Casa da Intendência foi vendida 

pela Prefeitura de Piracuruca, na gestão do Sr. João de Brito Passos, 

retornando ao patrimônio municipal em 1947, readquirida pelo Prefeito 

Luiz de Brito Melo. 

                    A partir de então, foi destinada  a servir como centro de 

ensino,  abrigando o Ateneu Municipal Piracuruquense . Em seguida, 

nela  se instalou um símbolo do progresso local: a primeira usina de 

energia elétrica da cidade. Novamente serviu como sede da Prefeitura 

Municipal e, por último, da Escola de Música, voltando a ser um centro 

de produção de cultura. 

                    Em 1992, a Lei Municipal de nº 1.316 doou o imóvel ao 

Serviço Social da Indústria – SESI. No ano seguinte a Câmara de 

Vereadores tentou sua reapropriação pelo município, com resultados 

infrutíferos, de vez que a Lei 05/93 de 12.03.93 não entrou em vigor. 

                     Nos dias atuais os piracuruquenses, entendem que a Casa 

Antiga da Intendência deve ser protegida e preservada como o 

monumento cultural que é, parte da história do município. Com esse 

sentimento de preservação, sobretudo da sua identidade cultural, 

idealizam transformá-la em um espaço cultural com a instalação do 

Museu de Piracuruca, do Memorial da Cidade (com sala de vídeo, de 



exposição, lojas, oficinas de artesanato, restaurante com pratos típicos), 

do Arquivo Público e da Secretaria da Cultura. Pretendem, portanto, dar-

lhe uma destinação compatível com o significado que encarna  e que lhe 

foi conferido no decurso do tempo histórico e social da comunidade 

piracuruquense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



JUSTIFICATIVA 

 

 

A Casa Antiga da Intendência de Piracuruca integra o 

conjunto histórico de Piracuruca, localizada no entorno da Igreja-matriz 

de N. S. do Carmo, objeto de tombamento pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

                    Exemplar da arquitetura brasileira do início do século 

passado, suas características arquitetônicas por si sós são credenciais 

suficientes para colocá-la sob a proteção do poder público. Está 

vinculada aos fatos mais marcantes da história do município. Grandes ou 

pequenos, os eventos juntaram-se para compor um painel bem mais 

amplo do que seria o da comunidade na qual estão inscritos, pois dizem 

respeito não só à população local, como à piauiense e, por extensão, à 

brasileira. 

                   Podendo ser considerada uma construção simples do ponto 

de vista  arquitetônico, adquiriu o significado de monumento, só 

atribuído a uma edificação na razão direta da importância que lhe é 

devida pela comunidade à qual pertence. 

                   Pelas suas características culturais (histórico-sociais e 

arquitetônicas) possui os requisitos que, na Carta de Veneza de 1964, do 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS,  Art. 1º, 

estão postos na definição de monumento histórico, na qual se incluem as 

“... obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, um significado 

cultural”. Infere-se, que não é só a estrutura arquitetônica que lhe atribui 

o adjetivo de monumentalidade, como também o significado que lhe 

empresta a comunidade. Foi adotando esse princípio, que  a Lei Estadual 

4.515, no seu Art. 1º, estabeleceu o conceito de patrimônio cultural do 

Piauí. 

                    Considerando, pois, que a Casa Antiga da Intendência, em 

Piracuruca-PI, é um bem inestimável, cuja proteção e preservação são 

fatores incondicionais para a existência e manutenção de um dos mais 

importantes repositórios da memória do povo piracuruquense, em 

particular, e piauiense, em geral; 

                    Considerando que a proteção e preservação do imóvel em 

evidência são imprescindíveis à manutenção de um exemplar da 

arquitetura colonial piauiense e brasileira, em rápido processo  de 

destruição no país; 



                     Considerando, enfim, que a  edificação em apreço apresenta 

as características preconizadas pelo Art. 1º da Lei Estadual 4.515 de 

09/11/92, que trata da proteção dos bens culturais do Estado do Piauí; 

                      Solicitamos, pela presente Proposta de Tombamento, a 

inserção da Casa Antiga da Intendência de Piracuruca no Patrimônio 

Cultural do Piauí, como forma de reconhecimento legal pelo poder 

público deste Estado de um status quo, de uma situação já estabelecida, 

que o Povo de Piracuruca entende como inquestionável e definitiva. 
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