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RESUMO 

 

ANDRES, LUIZ PHELIPE DE CARVALHO CASTRO. REABILITAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SÃO LUÍS: Análise crítica do Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PPRCHSL, sob o enfoque da 

Conservação Urbana Integrada. 

Dissertação (Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano) – Centro 

de Conservação Integrada, Universidade Federal de Pernambuco, São Luís, 2006. 

O presente documento consiste, na apresentação e análise crítica do Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís/ PPRCHSL, sob a ótica 

da Conservação Urbana Integrada, com a ênfase especial para as políticas de 

preservação adotadas como um marco conceitual, e que prevaleceram ao longo do 

período que vai de 1979 a 2006. Compõe-se das seguintes etapas: a) o trabalho 

sobre os conceitos a serem utilizados na revisão, evidenciando a forma da sua 

consolidação, ao longo do tempo, até chegar às práticas reconhecidas como de 

Conservação Integrada, com a metodologia constituída para a análise; b) o 

conhecimento do objeto da análise, da gênese do centro histórico de São Luís, a 

partir de sua fundação e evolução ao longo dos séculos, com a identificação do 

espaço geográfico e a área urbana, até chegar na situação de abandono e 

degradação motivando à criação do PPRCHSL.; c) episódio da criação do 

Programa, a partir dos dois planos que o antecederam, uma revisão que suscitou a 

realização de um seminário nacional em São Luís no ano de 1979, um amplo debate 

e o surgimento das políticas que nortearam a sua estruturação, apresentação das 

políticas e a estrutura do PPRCHSL: d) minuciosa pesquisa, relaciona os projetos e 

as ações realizadas, e ao longo de quase três décadas, e avaliação com a aplicação 

dos conceitos; e) a aplicação e a metodologia de avaliação de uma análise critica 

com as proposições visando uma continuidade do processo.  

 

Palavras-chave: Urbanismo. Preservação. Centro histórico. 
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ABSTRACT 

 

ANDRES, LUIZ PHELIPE DE CARVALHO CASTRO. REABILITAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SÃO LUÍS: Análise crítica do Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís, sob o enfoque da Conservação 

Urbana Integrada. 2006. 230 f.  

Dissertação (Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano) – Centro 

de Conservação Integrada, Universidade Federal de Pernambuco, São Luís, 2006. 

 

The present document aims to present a critical revision about the process of 

rehabilitation of the historical center of São Luís under the optics of the integrated 

conservation, with special emphasis for the preservation politics. It is composed of 

the following parts: a) aproachement of the concepts to be used on the revision; b) 

knowledge of the object of the analysis, of the genesis of the historical center of São 

Luís, from its founding and evolution, identifiyng the geographic space and the urban 

area; c) development of the program; d) research and avaliation apliyng the 

concepts; e) aplication and methodology of avaliation of a critical analisis aimyng 

continuity of the process. 

 

 

Keywords: Preservation Politics. Integrated Conservation. Historical Center of São 

Luís. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A presente dissertação tem como tema a análise do Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luis/ PPRCHSL, sob a ótica 

da Conservação Integrada. 

Na parte inicial do trabalho buscou-se estudar como evoluíram ao longo 

da história do pensamento, os principais conceitos que deram origem ao método e 

de que maneira se entrelaçaram para eclodir no conjunto de princípios, os quais hoje 

se reconhece como da Conservação Integrada, uma visão holística que contempla 

os aspectos fundamentais na busca de soluções para um desenvolvimento que seja 

adequado ao dias de hoje, mas com o olhar no futuro.  

No âmbito de história, ecologia e desenvolvimento sustentável destacou-

se primeiramente a evolução dos conceitos de cidades históricas, de patrimônio 

arquitetônico e paralelamente as crescentes ameaças geradas pela utilização de 

formas de energia não renováveis com a devastação dos recursos naturais. E de 

como estas ameaças deram origem a uma nova ciência, a ecologia que passou a 

ser aplicada como elemento de definição das estratégias de conservação.   

 Evidenciou-se o modo de como a busca pelo desenvolvimento 

sustentável, visto como aquele que proporciona ao mesmo tempo, os benefícios do 

crescimento econômico, com a justiça social, unificaram estes princípios em torno da 

causa das cidades aqui avaliadas como a maior e mais complexa obra do ser 

humano sobre a terra.  

A cidade reconhecida como um repositório de conceitos em que suas 

ruas, logradouros, edificações e monumentos possam ser interpretados como 

enciclopédias concretas, de tal forma que, mesmo no caso absurdo em que todos os 

livros pudessem um dia desaparecer, elas traduziriam para a posteridade grande 

parte dos princípios civilizatórios criados pela humanidade. 

Demonstra-se o método criado para realizar esta avaliação utilizando 

como fio condutor, a matriz de quatro categorias de análise estabelecidas na teoria 

da Conservação Integrada, a saber: 1) análise e avaliação; 2) elaboração de 

soluções e propostas alternativas; 3) negociação e implementação e 4) 

monitoramento e controle e apresenta um diagrama desenhado para a visualização 

deste sistema. 

 Descreve-se como foi feita a formatação de um gabarito reunindo um 
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conjunto de requisitos necessários para caracterizar um plano de Conservação 

Integrada, extraídos principalmente dentre os princípios discriminados no 

MANIFESTO DE AMSTERDÃ (1975) e na RECOMENDAÇÃO RELATIVA A 

SALVAGUARDA DO CONJUNTOS HISTÓRICOS E SUA FUNÇÃO NA VIDA 

CONTEMPORÂNEA, exarada durante a 19ª sessão da UNESCO em Nairobi em 

1976.  

Descreve-se a gênese do centro histórico e mostra-se como a cidade de 

São Luís do Maranhão foi fundada em 1612 pelos franceses, mas teve sua malha 

urbana original projetada em formato retangular pelo engenheiro militar Francisco 

Frias de Mesquita em 1615, na ocasião em que os portugueses reconquistaram o 

território.  

A forma como durante mais de 150 anos, São Luís dividiu com a cidade 

de Belém, o privilégio de ser a capital do Estado Colonial do Grão Pará e Maranhão, 

mas foi durante os séculos XVIII e XIX, com a criação da Companhia Geral do 

Comércio pelo Marquês de Pombal em 1775 que se instalou o ciclo econômico de 

concentração de riquezas proporcionado pela exportação de produtos agrícolas 

principalmente algodão e arroz.  

E ainda como foi baseado na mão de obra escrava que aquele núcleo 

urbano experimentou um acentuado período de enriquecimento e de sofisticada 

urbanização, tornando–se, ainda na primeira metade do século XIX, a quarta cidade 

mais importante do império brasileiro, ao lado de Rio de Janeiro, Recife e Salvador. 

(SPIX e MARTIUS, 1828). 

Explicita-se como hoje seu centro histórico, que abrange 270 hectares e 

5500 edificações é reconhecido como um dos grandes conjuntos de arquitetura 

colonial de origem portuguesa datado dos séculos XVIII e XIX. Mas que no entanto, 

durante o século XX, até a década de 70, esteve ameaçado de arruinamento, como 

conseqüência da profunda recessão econômica que se abateu sobre a região do 

meio norte brasileiro.  

A pesquisa mostra ainda como foi que a partir de 1979, se iniciou a 

implementação do PPRCHSL que gradativamente foi buscando a reabilitação do 

setor que foi mais afetado pelo abandono. Trata-se da parcela de 60 hectares que 

foi tombada em 1974 pelo Governo Federal e em 1997 incluída pela UNESCO na 

lista do Patrimônio Mundial. 

Aí, já utilizando os conceitos da CI, avaliou-se as duas propostas 
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anteriores ao programa e que foram fundamentais para a sua criação. As do 

Arquiteto Viana de Lima e do Arquiteto John Gisiger. Demonstra-se como foi 

decisiva em todo este processo a participação de Aloísio Magalhães e a realização 

de um amplo debate envolvendo técnicos de todo o país e a comunidade local.  

E ainda como este debate resultou na definição de políticas de 

preservação que se constituíam num marco referencial para o desenvolvimento do 

Programa. Mostrou-se a estrutura do PPRCHSL e sua coerência com as políticas 

adotadas. 

Registrou-se uma pesquisa realizada nos arquivos e relatórios do 

PPRCHSL, reconstituindo a implantação do programa em suas 6 etapas. Promoveu-

se uma avaliação discursiva destas ações descrevendo os projetos que foram 

executados e avaliando-os sob a ótica e o crivo dos conceitos e critérios da 

Conservação Integrada, de forma que ao final se pôde aplicar com maior precisão o 

método do diagrama e gabarito, buscando elucidar em que pontos o PPRCHSL mais 

se aproxima desta concepção e em quais ele dela se afasta. 

Para tanto esta pesquisa reconstitui os esforços de realização de 

inventários, estudos, pesquisas, projetos e obras, em sucessivas etapas de 

intervenções, e mostra como o Programa tem executado nos últimos 27 anos um 

conjunto de intervenções que incluíram a recuperação da infra-estrutura, a começar 

pela retirada dos postes de concreto e da fiação de energia elétrica e telefonia e pela 

sua substituição por novas redes subterrâneas e sistemas de iluminamento com 

lampiões.  

Ao mesmo tempo descreve como procedeu-se à recuperação dos 

sistemas de água, esgoto e drenagem, seguida da reconstituição dos pavimentos 

originais de pedra das ruas e calçadas e desta forma recuperou-se também a 

paisagem urbana do século XIX. 

E ainda como simultaneamente verificou-se a restauração e adaptação de 

dezenas de sobrados históricos antes arruinados, para novos usos contemporâneos 

de finalidade social e que por sua localização estratégica, foram capazes de 

contribuir para a reanimação sócio-econômica do bairro. Assim registra-se a 

instalação de escolas profissionalizantes ou de nível técnico e superior, ou de 

centros culturais como museus, teatros, galerias de arte, e núcleos de cultura 

popular e de criatividade.  

Ao mesmo tempo o presente estudo revela a intenção de conciliar a 
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recuperação de equipamentos que favorecem o uso coletivo, diversificado e a 

convivência da comunidade, como as praças, becos e escadarias e os mercados 

populares da área. 

Observa como os projetos de habitação no centro histórico, realizados 

com a restauração e adaptação de 5 grandes sobrados com 35 apartamentos e 15 

lojas nos pavimentos térreos, possuem um papel estratégico para consolidar a 

alternativa do uso misto residencial/comercial, como fator preponderante na 

reabilitação da área, pelo seu potencial de associar os interesses da preservação 

arquitetônica com os de natureza social, econômica e ecológica. 

E finalmente identifica como as ações nas áreas de segurança pública, 

sinalização e trânsito, (todo o bairro da Praia Grande foi reservado para circulação 

exclusiva de pedestres), contribuíram para que a área tenha se tornado objeto de 

visitação, não só de turistas, mas principalmente do cidadão maranhense, e em 

especial da classe estudantil que é vista como nova aliada na defesa do patrimônio 

cultural. 

Verifica a forma como estes freqüentadores pouco a pouco começam a 

atrair novos investimentos do setor privado, especialmente de atividades voltadas 

para o turismo e lazer, como pequenas pousadas, comércio de alimentos, bares, 

restaurantes, livrarias e lojas de artesanato. 

Os dados apurados revelam ainda que, orientado por políticas de 

preservação que foram estabelecidas desde sua origem, de forma democrática e 

participativa, e respeitando a vocação social de cada segmento do centro histórico, o 

PPRCHSL apresenta hoje um balanço de investimentos da ordem de R$ 225,00 

milhões com recursos públicos, na recuperação de uma área histórica que abrange 

cerca de 1000 edificações tombadas pelo IPHAN, além de outros grandes 

monumentos isolados, como as antigas fábricas têxteis do século XIX. Mostra ainda 

como foram as tratativas e os critérios adotados pelo Comitê do Patrimônio Mundial 

para a sua inclusão na lista da UNESCO. 

Registra-se a aplicação do método no caso do PPRCHSL e a respectiva 

avaliação, realizando a identificação de pontos fracos, na busca de entendimento 

das razões pelas quais não obstante os esforços registrados nesta pesquisa, os 

investimentos realizados e os resultados alcançados, a área em questão ainda 

apresenta imóveis em ruínas e focos de degradação social. 

E conclui-se a avaliação evidenciando como a riqueza deste acervo bem 
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como das experiências concretas já efetivadas para sua reabilitação se afiguram 

como um excelente laboratório para estudos, especialmente a luz dos princípios e 

métodos consolidados e preconizados pela Conservação Integrada, por se tratar de 

uma filosofia de gestão e planejamento inovadora e que reúne conceitos 

amadurecidos ao longo de muitos séculos. E finalmente mostra que este método já 

está sendo incorporado aos processos de intervenção no centro histórico de São 

Luís, na busca de novos rumos e caminhos que levem ao futuro pela via do 

Desenvolvimento Sustentável.  

Em síntese, o texto desta dissertação é composto de oito partes: 

A primeira realiza a introdução do trabalho. A segunda trabalha sobre os 

conceitos a serem utilizados na revisão, evidenciando, as formas de como eles se 

consolidaram ao longo do tempo, até chegar às práticas reconhecidas como os da 

Conservação Integrada, com a fusão de outras áreas de estudo. 

A terceira apresenta uma metodologia construída para uma avaliação.  

A quarta dá conhecimento do objeto da análise, inicia com a gênese do 

centro histórico de São Luís, a partir de sua fundação e evolução ao longo dos 

séculos. Identificando-o enquanto espaço geográfico e área urbana até chegar na 

situação de abandono e degradação, motivando à criação do PPRCHSL. 

A quinta relata o episódio de criação do Programa, a partir dos dois 

planos que o antecederam, como uma intervenção de Aloísio Magalhães suscitando 

a realização de um seminário nacional em São Luís no ano de 1979. E como deste 

amplo debate, surgiram às políticas que nortearam a sua estruturação e finalmente, 

apresenta as políticas e a estrutura do PPRCHSL. 

A sexta apresenta uma minuciosa pesquisa que relaciona os projetos e 

ações realizadas em etapas e ao longo de quase três décadas, e como ao longo 

deste período o teor do programa foi avaliado em sucessivos fóruns de debates 

envolvendo a comunidade e especialistas de todo o país. Efetuando ainda ao final 

de cada etapa uma breve avaliação com a aplicação dos conceitos.  

A sétima realiza a aplicação da metodologia de avaliação no caso do 

PPRCHSL, apresenta a análise critica geral e complementar com as proposições 

para a continuidade do processo, coerente com princípios segundo os quais a 

Conservação Integrada constitui importante referência no desenvolvimento local, 

com melhores resultados na reabilitação de conjuntos patrimoniais urbanos.  
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2 A CONSERVAÇÃO INTEGRADA 

 

2.1 A gênese conceitual 

 

O Centro de Estudos da Conservação Integrada-CECI da UFPE, em 

cooperação com o ICCROM de Roma, vem consolidando e difundindo, no Brasil, 

uma nova abordagem na forma de trabalho para o planejamento urbano e a gestão 

das cidades. 

O enfoque denominado de Conservação Integrada (Figura 2.1) reúne um 

conjunto de conceitos, princípios e métodos, que ao longo dos tempos, foram sendo 

amadurecidos, utilizados e aprovados isoladamente, mas quando aplicados em 

conjunto, constituíram uma metodologia inovadora, tendo em vista um núcleo 

convergente dos princípios da Ecologia, da História e da Sustentabilidade.  

 

 
Figura 2.1 – Diagrama dos conceitos 

 

 

Cada um destes conceitos, mesmo com as suas raízes em longas datas 

na História da Humanidade, só foram amadurecidos, interligados e definidos como 

um novo princípio na conservação integrada, na intensificação e a aceleração dos 

processos da globalização e dos fenômenos de concentração urbana.  

Neste capítulo, focaliza-se o entendimento geral de como tais princípios e 
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conceitos surgiram, e se consolidaram ao longo dos séculos até chegarmos às 

práticas de gestão, que aplicadas na área do urbanismo, são reconhecidas como 

Conservação Integrada.  

No valor semântico de Conservação e Integrada encontra-se:  

Conservação: do latim conservare é igual a resguardar de dano, evitar a 

decadência, a deterioração, o prejuízo etc. Também possui o valor significativo de 

“manter, preservar, resguardar. E ainda de não se desfazer, amparar, defender, 

salvaguardar, permanecer, ficar. Em física, diz-se conservativo como a qualidade de 

um sistema ou de um processo em que não há dissipação de energia mecânica”.1  

Em integrada, segundo a sua conceituação mais direta, diz-se de  

algo que foi agrupado em um todo. Um conjunto de partes que se 
completam ou se complementam. Integrada é que passou a ser total, inteira, 
global, pela reunião de partes que se interligam e interagem. Assim Integrar 
é tornar inteiro, completar, inteirar, reunir, incorporar.2  

 

Portanto, a expressão Conservação Integrada reúne princípios inerentes 

a outros dois conceitos. Juntos traduzem a idéia de salvaguardar e preservar sob 

uma visão ou abordagem integral, considerações dos mais amplos e diversificados 

aspectos do problema. Dilata a visão para as suas múltiplas facetas e à forma como 

elas interagem entre si em suas diversificadas funções. Também significa uma 

abordagem na busca do reconhecimento da universalidade do que se pretende 

conservar: reconhecer a origem, a forma e o sentido na evolução do tempo.  

Em uma síntese generalizada do significado imediato da expressão, 

reconhece-se a vasta dimensão da sua aplicação nos vários sistemas ou 

organismos. Mas neste trabalho a sua referência será fixada na área urbana, onde 

coexistem várias formas de vida, e que ela mesma torna-se um organismo em 

transformação constante, mesclando funções de caráter social, político, cultural, 

administrativo, etc. 

 Segundo Zancheti, (2003, v.23, n.43-44 p 92-104) a conservação 

urbana integrada tem origem no urbanismo progressista italiano dos anos 1970, a 

partir da experiência de reabilitação do centro de Bolonha.  

                                                           
1 HOLANDA Aurélio Buarque de. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986, p. 257. 
2 Ibid. p. 258. 
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 A experiência de Bolonha tem inicio quando em 1960, o governo local 

decide revisar o plano diretor de 1958. De acordo com Bandarin (em Appleyard3, 

1979, p. 178-202) os objetivos dessa revisão eram: 1) melhorar as condições 

habitacionais da classe trabalhadora e da população de baixa renda; 2) balancear o 

padrão de desenvolvimento da área metropolitana orientando a localização das 

indústrias e preservando as terras para agricultura; e 3: proteger a patrimônio 

histórico e cultural do centro urbano de Bologna.  O Piano Per l’Edilizia Economica e 

Populare / Centro Historico (PEEP), que era ao mesmo tempo um Plano de 

Reabilitação e um plano para Habitação Popular é aprovado em 1975 sob a 

responsabilidade de Píer Luigi Cervellati. (Cervellati, 1981) 4 

Dentre as diretrizes desse plano, a de que nenhuma modernização 

urbana poderia ser concebida ou implementada sem considerar o ambiente 

construído existente, sua dinâmica, suas necessidades. Ao mesmo tempo 

considerava-se que a conservação da cidade deve preservar as características da 

população presente e sua cultura. Por fim, o plano se pautava na participação da 

comunidade.  

Assim, sob a supervisão de políticos e administradores ligados ao Partido 

Comunista italiano o plano foi desenvolvido por três organismos principais: o Ufficio 

di Piano Del Comune di Bologna (o departamento técnico) o Conselho Municipal e o 

Conselho de Bairros - Consigli di Quartieri. A população participando de todo o 

processo, da elaboração à implementação.  

Desse modo, a intervenção num centro histórico é pensada como parte 

integrante de um plano maior para toda a cidade ao mesmo tempo em que introduz 

a participação da comunidade como elemento fundamental de planejamento.  

A experiência de Bolonha causa um forte impacto na comunidade 

internacional, especialmente na européia e já em 1975, durante a reunião do 

Conselho da Europa, os planejadores e políticos participantes produzem a 

Declaração de Amsterdã e o Manifesto de Amsterdã, respectivamente que vão, 

apresentar, como diz Zancheti ((2003, v.23, n.43-44 p 92-104)) pela primeira vez 

uma formulação sistemática da Conservação Integrada e sugerir a sua adoção como 

uma diretriz para a ação de intervenção em áreas históricas.  

                                                           
3 BANDARIN, F. The Bologna Experience: planning and historic renovation in a communist  city . In: 

Appleyard, D. The conservation of European cities. Cambridge, MA: The MIT Press. 1979, p. 188, 202. 
4 CERVELLATI, P.L. & SCANNAVINi, R. La nouvelle culture urbaine. Bologne face a son 

patrimoine. Paris: Editions du Seuil. 1981 
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A Declaração de Amsterdã (1975) reúne portanto os princípios fundadores 

da CI. Esses podem ser resumidos segundo os seguintes enunciados básicos:  

* O patrimônio arquitetônico contribui para a tomada de consciência da 
comunhão entre história e destino. 
* O patrimônio arquitetônico é composto de todos os edifícios e conjuntos 
urbanos que apresentem interesse histórico ou cultural. Nesse sentido, 
extrapola as edificações e conjuntos exemplares e monumentais para 
abarcar qualquer parte da cidade, inclusive a moderna. 
* O patrimônio é uma riqueza social; portanto, sua manutenção deve ser 
uma responsabilidade coletiva. 
* A conservação do patrimônio deve ser considerada como o objetivo 
principal da planificação urbana e territorial. 
* As municipalidades são as principais instituições responsáveis pela 
conservação; portanto, devem trabalhar de forma cooperada. 
* A recuperação de áreas urbanas degradadas deve ser realizada sem 
modificações substanciais da composição social dos residentes nas áreas 
reabilitadas. 
* A conservação integrada deve ser calcada em medidas legislativas e 
administrativas eficazes. 
* A conservação integrada deve ser apoiada por sistemas de fundos 
públicos que apóiem as iniciativas das administrações locais. 
* A conservação do patrimônio construído deve ser assunto dos programas 
de educação, especialmente dos jovens. 
* Deve ser encorajada a participação de organizações privadas nas tarefas 
da conservação integrada. 
* Dever ser encoraja a construção de novas obras arquitetônicas de alta 
qualidade, pois elas serão o patrimônio de hoje para o futuro.  
 

Seria até mesmo possível estabelecer um paralelo segundo o qual a 

Conservação Integrada busca uma abordagem dos problemas da cidade em uma 

visão holística, a visão do conjunto, tal como hoje, a medicina ocidental volta-se ao 

reconhecimento da importância da clínica geral, após um período longo em que 

valorizou ao extremo as especializações.   

Semelhante ao caso em que, no mesmo sentido, a unidade básica do 

universo vem a ser uma das mais importantes revelações da física moderna através 

da Teoria Quântica – a teoria dos fenômenos atômicos - que passou a adotar como 

fundamental a noção de estado de interligação básica da natureza.  

Assim é que o profissional do moderno urbanismo deve possuir os 

conhecimentos gerais sobre a vida das cidades, e conceber o seu trabalho com uma 

visão segundo a qual “os componentes, bem como os fenômenos que aí se 

sucedem, acham-se interligados, em mútua interação e interdependência, ou seja, 

não devem ser entendidos como entidades isoladas, mas como partes integrantes 

do todo.” (CAPRA, 1983). 

O Curso de Mestrado em Desenvolvimento Urbano/ MDU, promovido 

através de convênio com a Universidade Estadual do Maranhão, vem proporcionar 
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uma boa oportunidade de se realizar uma profícua reflexão sobre o que se passou 

no centro histórico de São Luís do Maranhão, e sob a ótica dos princípios e do 

método da Conservação Integrada, avaliar o processo de planejamento, no tempo 

(perspectiva histórica) e no espaço (visão do território), além de observar os 

aspectos sociais, econômicos, estruturais e ambientais, reconhecendo até mesmo a 

dimensão psicológica e espiritual.  

 

2.2 Conservação Integrada e Sustentabilidade 

 

Todavia a Conservação Integrada não deve ser vista como uma panacéia. 

Um de seus principais objetivos é o de alcançar a sustentabilidade tendo em vista os 

mecanismos denominados de Desenvolvimento Sustentável. Da mesma forma, este 

conceito, recentemente expresso na História da Humanidade, encontra paralelos 

muito fortes em antigos arquétipos do comportamento humano.  

Por sua vez, o próprio ideal de sustentabilidade paira no plano das 

utopias, e como tal, deve ser cultivado. É notório, por exemplo, que em todas as 

épocas, e simultaneamente em muitas regiões do planeta, há sempre um inventor 

buscando a descoberta do moto contínuo.  

Trata-se de uma máquina, que se finalmente inventada, não consumiria 

energia a não ser no momento da partida. Assim bastaria uma impulsão inicial e ela 

se colocaria a trabalhar até o final dos tempos.  

É um mito recorrente na história da humanidade. Muitos gastam toda a 

sua vida perseguindo com uma obstinada dedicação a conquista definitiva desta 

invenção. Mesmo sendo inatingível, o ato de perseguir esta utopia proporciona bons 

resultados para o bem da sociedade.  

Assim este sonho, sem dúvida, contribuiu ao longo da história da 

civilização, para o aperfeiçoamento de máquinas, tornando-as cada vez mais 

econômicas, como as medievais rodas de água, cata-ventos, e até mesmo a 

invenção do carneiro hidráulico dentre outras.  
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Figura 2.2 - Antigo símbolo da serpente. Fonte: JUNG, Carl G. O Homem e seus símbolos. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1964.  
 

Em São Luís, temos um bom exemplo de moinho de maré, que foi 

construído no século XIX para aproveitar a energia inesgotável das marés, e 

funcionar ad aeternum. Infelizmente, as atuais gerações abandonaram este recurso 

natural com a maior desfaçatez. Antigos símbolos esotéricos, como a serpente que 

morde o próprio rabo, encontrado em registros do ano 3000 a.C., ilustram também o 

mito do eterno retorno, que por sua vez se relaciona com o moto contínuo. (Figura 

2.2)   

Este sincretismo de conceitos filosóficos com as engenhocas mecânicas 

está brilhantemente retratado nas gravuras de M.C. Escher,5 na literatura 

contemporânea de Jorge Luís Borges ou Adolpho Bioy Casares em sua obra de 

ficção denominada Máquina Fantástica. (Figura 2.3, p. 24) 

 

 

                                                           
5 Gravador holandês nascido no final do século XIX. 
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Figura 2.3 - Mouvement perpétuel 1961- litographie. Fonte: Le Monde de MC Escher, Editora 
CHENE. 1973, 258.  
 

Recentemente, com a maior participação dos bancos (e dos economistas 

capitalistas) emprestando dinheiro para o financiamento das atividades de gestão e 

planejamento público, surgiu o que, de certa forma, vem a ser uma procura do moto 

contínuo financeiro. 

 Alcançado este, bastaria um investimento inicial para que não fosse 

necessário colocar mais um centavo sequer, e eis que o processo se sustentaria 

indefinidamente. Este, recebe aqui a denominação de mito da sustentabilidade. 

Trata-se de uma prática que, doravante se afigura indispensável para 

países e cidades do chamado terceiro mundo. A humanidade acima da linha do 

Equador (aquela do primeiro mundo), já dilapidou bastante os recursos naturais, e a 

ciência constatou e alertou que não há mais lugar para outras sociedades 

perdulárias na face do planeta.  

Os humanos que, no passado importaram os hábitos e os vícios do 

desperdício, gerados pelo modelo consumista do existir, encontram-se na 

contingência de uma guinada obrigatória na direção que apontam para as 

metodologias de gestão e na buscam dos caminhos para a sustentabilidade como a 
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da conservação integrada. E é recomendável que estes princípios não sejam 

aplicados somente nas áreas consideradas históricas, mas em todas as áreas de 

natureza do urbanismo.  

Em várias partes do mundo, realizaram-se ensaios na busca de 

indicadores, a fim de que permitissem uma sistematização nos estudos 

padronizados pela viabilidade econômica, justamente com a necessidade de 

enquadrar estes programas na linguagem dos bancos e dos organismos 

financiadores internacionais. Estes, com a sua habitual capacidade de perceber e 

antecipar os bons negócios, logo viram, na reabilitação de áreas urbanas, um 

mercado mundial e com um grande potencial para a criação de novas linhas de 

financiamento. Isto garante um aplicador monetário, implicando em um rendimento 

lucrativo, nas fontes de recursos que se apresentam mais disponíveis atualmente. 

Entretanto, é preciso cautela na consolidação de novos paradigmas, 

quando estes forem inspirados pelos bancos financiadores. Sua filosofia 

predominante é o de fazer dinheiro e, como bem frisou Bonnette,6 “é preciso lembrar 

que aquilo que os bancos e empresários consideram um tempo longo, para a vida 

da cidade e para o patrimônio cultural e histórico significa quase sempre um tempo 

curto”. 

Portanto, é sempre bom frisar a forma clássica como foi expresso este 

conceito de desenvolvimento sustentável, e de como está registrado no relatório 

Nosso Futuro Comum elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, (WCED, p. 46), presidida pela então primeira ministra da Noruega,  

GroHarlem Brundtdland em 1987: “O desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.”  

 

2.3  Conservação Integrada e a evolução do conceito de cidades históricas, a 

perspectiva do conjunto e a reabilitação de áreas urbanas 

 

Os conceitos de cidades históricas ou de centros históricos, por seu turno 

possuem raízes na antiguidade e evoluíram ao longo dos séculos, a partir de uma 

visão pontual, na qual se privilegiava os monumentos isolados no contexto das 

                                                           
6 BONNETTE, Michel. Notas de aulas do terceiro Módulo. Mestrado CECI, São Luís – MA, 1999. 
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cidades, para uma visão mais abrangente e com isto considerava as áreas urbanas 

como um todo e trabalhava as ações de preservação e conservação de uma forma 

integrada. 

Estudos acadêmicos realizados nas últimas décadas, indicam que o 

ideário preservacionista, é uma área de estudo obtido pelo conhecimento humano, 

em contornos mais definidos nos últimos séculos, especialmente à partir do século  

dezenove quando  os assuntos como arquitetura, arqueologia e história ganharam 

estrutura formal e passaram a se constituir como disciplinas de ensino. (CHOAY, 

2001)  

Á partir deste momento, a humanidade retomou com a ênfase as 

preocupações com a definição de forma sistemática dos cânones e ideais de beleza 

e estética, o que ensejou esforços de classificação de bens culturais, assim como de 

sistematização de conhecimentos nesta área. 

 O pensamento e a consolidação das teorias preservacionistas 

acarretaram, ao primeiro plano, a necessidade de avaliar os antecedentes históricos 

do objeto de estudo. Não se pode conhecê-lo bem sem conhecer as suas origens e 

a sua evolução ao longo dos tempos. Neste sentido, a visão da cidade sob a ótica 

da Conservação Integrada, trava estreitos relacionamentos com a evolução dos 

conceitos de monumento e de cidades históricas. 

Inicialmente as preocupações se concentravam nos monumentos 

isolados. Nos séculos XVIII e XIX, evoluíram para a questão urbana como um todo.  

Neste momento, considerou-se a totalidade no conjunto da malha urbana, como um 

objeto digno de ser tratado e preservado, tal como uma manifestação importante e 

representativa do conhecimento da humanidade, digno de ser preservado e 

transmitido às outras culturas e às gerações ulteriores.  

Na evolução do pensamento, este passo preservacionista adquire novas 

proporções. A conservação torna-se mais evidente a partir das fortes junções nas 

transformações ocorridas em estruturas urbanas, tais como: o advento da revolução 

industrial e o seu conseqüente desenvolvimento tecnológico; a utilização de novos 

materiais de construção como o ferro e o vidro; a utilização de máquinas na 

construção e na fabricação de materiais em escala múltipla. 

Por outro lado, ocorreu um rápido crescimento populacional, decorrente 

entre outras coisas de algumas importantes conquistas médicas ocorridas no mesmo 

período, como a invenção das vacinas e a redução dos índices de mortalidade por 
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epidemias, que por sua vez, costumavam dizimar populações inteiras nos séculos 

anteriores.  Em decorrência deste avanço para a humanidade, surgiram os primeiros 

grandes aglomerados urbanos na superfície do planeta, e a conseqüente 

necessidade de reciclar ou recuperar com o reaproveitamento. 

Além dos fatores já mencionados a revolução industrial promoveu 

alterações na tradicional divisão do trabalho com o surgimento de novos campos 

profissionais, e a cidade absorveu e passou a representar estas mudanças como 

lugar e cenário da produção industrial, e definitivamente se consolidou como a sede 

do poder econômico, político e cultural, fazendo surgir novas atividades de serviços 

para o atendimento da massa humana que aí se concentrou. 

Os meios de transporte igualmente se multiplicaram e surgiram as 

estações ferroviárias, a necessidade de novos locais e áreas de morar, de trabalhar 

e de lazer em grande escala como, conjuntos residenciais, plantas industriais, 

teatros etc. Assim é que podemos acompanhar a forma como o surgimento de um 

ideário preservacionista em um pari passu com a consolidação de uma visão 

holística do fenômeno das cidades. 

Desde os primeiros passos da civilização, a humanidade utiliza-se de 

monumentos com o objetivo de transmitir à posteridade: a memória de fatos ou feitos 

de uma comunidade ou de pessoas notáveis; ou ainda como mausoléus de grandes 

personalidades de cada era.  

Choay7 enfatiza a forma de erigir os monumentos utilizando obras de arte, 

esculturas, construções ou artefatos urbanos, deliberadamente colocados em 

situação privilegiada do ponto de vista da sua visibilidade. E da mesma forma 

tratados e conservados com a deferência por trazerem, desde a sua origem, a 

função solene de constituírem-se em memoriais. 

Entretanto, com a evolução das cidades surgiu uma derivação deste 

conceito de monumento, que se convencionou distinguir do primeiro sob a 

denominação de monumento histórico. Ou seja, na medida em que as sociedades 

começaram a atribuir valor de memória, comemorativo ou de homenagem a um 

componente arquitetônico, mesmo que este não houvesse sido originalmente 

construído com esta finalidade. 

Voltando ainda mais no tempo vamos identificar no século XV 

principalmente em Roma, os indícios da noção emergente de Monumento Histórico. 

                                                           
7 CHOAY, Françoise. A alegoria do Patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 
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Para tanto, muito contribuíram as obras literárias e artísticas que passaram a 

reconhecer e difundir o valor de referência histórica para muitos dos edifícios 

antigos. A partir daí, os edifícios integrantes da malha urbana foram inventariados 

com o objetivo de compor um plano de restauração da cidade. (CHOAY, 2001)  

Entretanto, somente no século XIX, ou seja, quatrocentos anos depois, 

surge a noção de Cidade Histórica pensada como objeto de conservação. Uma das 

questões que se impõe é, portanto: Porque 400 anos entre a invenção do 

Monumento Histórico e a de Cidade Histórica?  

Choay8 procura identificar alguns fatores em sua obra denominada 

Alegoria do Patrimônio e indica principalmente a dificuldade dos antigos em trabalhar 

com a escala das cidades, especialmente no que tange a inexistência de arquivos e 

cadastros e de uma cartografia confiável, para que desse uma visão do conjunto da 

malha urbana.  

Ela observa que o Espaço é o grande ausente nas monografias eruditas 

que contam a história daquelas cidades, utilizando-se como referencial somente os 

monumentos, ou ainda que os estudos históricos em geral estivessem focalizados 

nos aspectos jurídicos, políticos e religiosos da questão, assim como das estruturas 

econômicas e sociais. 

Constata ainda que a própria História da Arquitetura ignora a cidade como 

um todo até o final do século XIX. Site9 em 1889 lembra que até “mesmo a nossa 

história da arte não reservou o menor lugar para a construção das cidades”. 

 

2.4 A consolidação de um ideário preservacionista 

 

 Assim é que, sem a pretensão de esgotar o assunto, destacam-se os 

principais eventos na evolução no pensamento preservacionista, identificando os 

seus principais autores e as suas devidas contribuições para uma formação de 

consolidação  

No final do século XVIII , em 1789, criou-se na França a Comissão de 

Monumentos, e no século XIX surgiu em figura jurídica a Propriedade de Interesse 

Público, dois momentos importantes nesta trajetória.  

                                                           
8 Ibid. 
9 SITTE, Camillo. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. São Paulo: 
Ática, 1992. 
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Ao mesmo tempo, no recente esforço voltado para a realização da 

arqueologia do conhecimento sobre este assunto, identifica-se autores, arquitetos, 

urbanistas, intelectuais que, quase na surdina, contribuíram com as suas obras para 

a construção  do conceito de cidades históricas.  

De Ruskin (1956) na Inglaterra, primeiro a se preocupar com a 

preservação das cidades, defendeu a autenticidade do monumento. Adotou uma 

posição de respeito e de reverência aos centros antigos. Desde então, em seus 

trabalhos o inglês lembra, a necessidade da preservação dos monumentos 

excepcionais, mas também da arquitetura doméstica. 

Em suas primeiras idéias, Ruskin (1956) lança o alerta contra as 

intervenções que ferem a estrutura das cidades antigas, e prega a necessidade de 

preservação de áreas urbanas antigas, com a valorização dos logradouros, praças e 

áreas de pedestres e edifícios. 

Atribui grande valor à contigüidade e à continuidade proporcionada pela 

arquitetura doméstica, constituída de pequenas casas e a relação de vizinhança. 

Sob este enfoque, ele analisa o valor de cidades como Veneza, Florença, Rouen e 

Oxford, e atribuindo a cidade como um inteiro, defendeu-a na sua posição de um 

Monumento Histórico.  Em sua concepção, ela desempenha o verdadeiro papel 

memorial de um monumento. 

Preconiza ainda que não se deve tocar nas cidades da era pré-industrial, 

preservando-as como garantia da identidade pessoal, local , nacional e humana. 

Neste ponto de vista, ele radicaliza e acaba por recusar as transformações da 

sociedade de seu tempo. Quer, de toda forma viver a cidade antiga no presente, e 

com isto, teoricamente, isola aquele complexo demográfico, social e econômico a 

um passado. 

Mas seu pensamento constituiu-se de fato em importante passo para a 

formação do conceito de cidades históricas. Ao defender a preservação dos tecidos 

urbanos antigos e a arquitetura doméstica, tornou-se um dos primeiros a reconhecer 

a noção de patrimônio urbano construído como um bem insubstituível, e como tal 

deve ser transmitido às gerações futuras. 

Sitte (1992), em sua obra A Construção de Cidades Segundo Seus 

Princípios Artísticos, alerta para a os riscos de se abandonar as preocupações com 

a estética das cidades, considerando-as como uma obra de arte coletiva, construída 

pelos cidadãos. Reconhece o caráter inexorável das transformações técnicas 
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econômicas e sociais da sociedade em função da industrialização, mas não abre 

mão de que a nova cidade não deva implicar na destruição da cidade antiga. 

Valoriza a necessidade de se realizar as pesquisas morfológicas sobre as 

malhas urbanas, no mesmo período em que se verifica no mundo inteiro a criação 

de códigos de posturas municipais e em que se passa a aplicar os princípios do 

saneamento urbano pela maior participação de médicos e engenheiros nos assuntos 

e nas intervenções sobre as cidades. 

Todas estas contribuições vão ajudar na consolidação de uma emergente 

mentalidade de preservação de cidades.  

 Nos estudos e na posição de Giovannoni10 considera-se como a mais 

objetiva das contribuições para o tema em questão, ao conceber uma teoria com 

uma elevada atribuição ao valor de uso das malhas urbanas, como um valor 

histórico aos conjuntos urbanos antigos, ao mesmo tempo em que propõe a sua 

integração na concepção geral de planejamento territorial. 

Dizia que: “Uma cidade histórica constitui em si um monumento”.  

Defende três grandes princípios:  

1) todo fragmento urbano antigo deve ser integrado em um plano local, 

regional e territorial, que simboliza a sua relação com a vida presente.  

2) o conceito de monumento histórico não deveria designar um edifício 

singular fora do contexto construído no qual ele se insere e; 

3) 3) os conjuntos urbanos antigos pedem procedimentos de preservação 

e de restauração análogos aos definidos para os monumentos por 

Boito.  

E assim, ao delinear uma política de conservação, que já apontava para a 

prática da conservação integrada, contribuía de forma objetiva para a formatação do 

conceito de cidade ou centro histórico.  

No séc. XIX, o Modernismo com a industrialização e um acentuado 

aumento populacional marcam profundas transformações na estrutura das cidades 

européias. A expansão urbana acelerada institui os subúrbios como forma de 

ocupação das áreas adjacentes aos núcleos originais, alternativa de moradias para 

um grande contingente de trabalhadores das indústrias. 

Entretanto o modernismo, do qual se apropriou o capitalismo, trazendo 

consigo todas as suas mazelas, acabou também acarretando muitos efeitos 

                                                           
10 GIOVANNONI, Gustavo. Vecchie citta ed edilizia nuova. Milano.Citta Studi Edizioni,1995. 
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perversos com a legitimação da especulação imobiliária, o lucro de alguns poucos 

em detrimento da maioria, dando uma continuidade velada às antigas práticas de 

discriminação e exclusão social, trazendo consigo a solidão, a monotonia, e a 

fragmentação urbana, os cenários cinza de concreto, as formas retilíneas, mais 

fáceis de produzir em massa e em grande escala.  

Estes fatores negativos contribuíram para um novo momento, onde os 

efeitos do modernismo, e em especial as suas conseqüências sobre a vida nas 

cidades foram questionados. E sob o impacto desta nova reflexão, voltaram-se os 

olhares para os núcleos urbanos originais, com o seu casario esquecido e 

abandonado, mas que guardava em suas estruturas antigas formas de viver, de 

construir, que não deveriam ser esquecidas ou destruídas para sempre.  

Este foi um longo e elaborado processo no qual participaram diversos 

intelectuais arquitetos, urbanistas, artistas, e que ficou bem registrado, nos 

numerosos encontros, congressos e seminários. A começar pelos CIAM os 

Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna que, convocados para enaltecer 

o modernismo, acabaram, talvez por excesso e por saturação, despertando, para o 

seu antônimo, os núcleos antigos.  

Estes CIAMs foram sucedidos pelas reuniões sobre as cidades históricas, 

que progressivamente, foram ampliando o conceito de monumento para o conceito 

de conjunto, e passaram a defender diversas formas de valorização das cidades ou 

centros históricos.   

Sob este prisma a Conservação Integrada encontra respaldo e 

concordância de interesses e objetivos na evolução dos princípios que se revelam 

nas chamadas Cartas Patrimoniais, que foram amadurecidas ao longo de muitas 

décadas em consenso de numerosos especialistas internacionais, reunidos em 

conclaves e em diferentes ocasiões com o intuito de debater e amadurecer critérios 

para o tratamento e conservação das cidades, dos monumentos, sob a ótica do 

urbanismo, e da arquitetura enquanto parte da herança indelével dos povos e 

testemunho do processo civilizatório.  

Nas Carta de Atenas (1931 e 1933) já se percebe o assunto surgindo 

ainda que de forma embrionária, tímida e às vezes contraditória, estes documentos 

incluem referências aos monumentos antigos. De qualquer maneira estes primeiros 

conclaves serviram como espécie de fio condutor ou de fórum onde a questão dos 

centros urbanos tradicionais começa a ser trabalhada com mais ênfase. Também 
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encontramos referências ao tema da conservação por exemplo, na Carta de Veneza 

datada de maio de 1964, no artigo 4º: “A conservação dos monumentos exige antes 

de tudo, manutenção permanente.” 

Nela se estabelecem categorias distintas de conservação e restauração 

como práticas preservacionistas: “A restauração é uma operação que deve ter 

caráter excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar valores estéticos e 

históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos 

documentos autênticos”.  

Já a “conservação é sempre favorecida por sua destinação a uma função 

útil a sociedade”. 

 Estes conceitos expressos na carta de Veneza fazem transparecer um 

reconhecimento de distinções entre as duas categorias. Conferindo uma aura de 

excepcionalidade e erudição para as práticas de restauro, enquanto que a 

conservação se define como algo presumivelmente mais generalizado ligado ao 

valor de uso, e passa a ser de interesse imediato do coletivo. Abrindo caminho para 

a participação da comunidade nas práticas assim reconhecidas.   

Mas é do Manifesto de Amsterdã de 1975, a afirmativa: “o patrimônio 

arquitetônico não é constituído apenas pelos monumentos mais importantes, mas 

também pelos conjuntos das antigas cidades e povoações tradicionais”.  

É sem dúvida o documento fundador da Conservação Integrada, 

expressão que aparece explicitamente mencionada na declaração do Comitê, 

segundo a qual se reafirma a disposição de promover ação adequada de proteção 

do patrimônio arquitetônico apoiadas nos princípios de sua conservação integrada.  

Também aparece claramente citada no caput dos princípios 7, 8 e 9 

promulgados naquela carta.  

De fato, as manifestações revelaram-se mais fortemente a partir de 

cidades do período pós-revolução industrial, em especial aquelas em um contínuo e 

acelerado processo de desenvolvimento. Reconhecendo ser este um desafio comum 

às cidades no mundo inteiro, tratava-se da necessidade de um desenvolvimento em 

uma ampla rede de cooperação internacional envolvendo organizações voltadas 

para a questão urbana, bem como dos princípios e recomendações já consolidados. 

Neste sentido avaliam-se as convenções das cidades incluídas na lista do 

Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
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2.5 Conservação integrada e ecologia 

 

Embora com raízes profundas na história da humanidade, na sociedade 

ocidental, só mais recentemente, o conceito de ecologia encontrou a sua própria 

definição. Paul Bunian foi um personagem mítico da civilização norte-americana. Até 

bem pouco tempo, nos anos 70, gerações e gerações cultivaram-no como herói da 

conquista do território. Sua principal característica era a capacidade inaudita de 

derrubar árvores. Com um machado ele era capaz de arrasar sozinho e em pouco 

tempo, uma grande floresta. E por esta qualidade foi idolatrado por muitas décadas. 

Outros foram admirados pela habilidade de aniquilar manadas de búfalos, ou ainda 

pela eficiência com que eliminavam os índios. Hoje, estes heróis estão sendo 

colocados no limbo, por serem politicamente incorretos como conseqüência da 

consciência ecológica e do crescente amadurecimento deste conceito no seio da 

humanidade.  

Parodiando uma recente e inteligente campanha televisiva a favor da 

educação, alerta-se para a afirmação de que os seres humanos ultimamente se dão 

conta de que: a diferença entre uma coisa e a mesma coisa é a forma como se usa 

esta coisa.  

Ou seja, uma estrada pode não ser apenas uma estrada, e sim a 

possibilidade de destruição de um patrimônio natural, de uma floresta e da fauna 

correspondente. Um edifício de muitos andares, não é apenas um arranha céu. 

Pode significar o congestionamento de ruas e redes de utilidades públicas. O 

automóvel não é só um automóvel. Sua multiplicação, tal como vem sendo 

praticada, representa o inferno na vida de milhões de cidadãos das grandes cidades, 

que enfrentam duas ou três vezes por dia, horas e horas de engarrafamentos e 

respiram o ar poluído das fumaças das descargas. A usina de energia nuclear, não é 

só uma usina de energia, é uma ameaça terrível para a vida humana no planeta 

terra. E finalmente, o planeta Terra não é o planeta Terra, é o único grãozinho de 

areia de que a espécie humana dispõe para viver, perdido na imensidão infinita do 

universo. 

Diante dos danos já causados à natureza e ao próprio ser humano esta 

noção parece ter surgido um pouco tardiamente. Embora, a espécie possa ter ainda 

alguma esperança, se levar em consideração e com humildade, exemplos como os 

dos Pigmeus, uma tribo africana de homúnculos considerados selvagens, que 
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sempre se utilizaram do nomadismo como uma forma cuidadosa de habitar a 

floresta, ocupando áreas diferentes, para não exaurir os recursos naturais.  

Assim, mudando de local de tempos em tempos, encontraram a solução 

que permitia a regeneração do trecho de mata por eles utilizado. Já outros povos, 

orgulhosos representantes da civilização mais avançada, dominaram o mundo 

moderno mas, em contrapartida, mergulharam profundamente na destruição dos 

recursos naturais do planeta. 

Este paradoxo exige reflexão, principalmente se o nosso assunto é a 

avaliação das ações geradoras de impactos no meio ambiente. A compreensão do 

fato contraditório em que a humanidade, embora aparentemente esteja sempre 

buscando melhores condições de conforto e felicidade em direção do progresso, 

acaba seguindo uma trilha de destruição quase suicida de seu próprio e único 

habitat natural. 

 Onde está a gênese deste comportamento atrapalhado? Ou pelo menos 

quando é que as conseqüências se tornaram mais evidentes e pesadas?  

A palavra chave para a compreensão é energia. Pensemos no que existe 

de comum entre coisas aparentemente díspares, como um pedaço de pão, uma TV, 

uma lâmpada acesa e um avião. É que tudo isto existe em função da energia.  

A palavra energia é de origem grega; Energéia e entre outros sentidos 

similares significa: contém trabalho. E não se pode criar energia. Lavoisier, Einstein 

e outros cientistas famosos chegaram à mesma conclusão por caminhos diferentes. 

A quantidade de energia que existe no universo (embora incomensurável) é uma só 

e o homem não cria a energia, ele apenas transforma uma forma de energia em 

outra. 

Ao mesmo tempo, a lei da máxima entropia nos informa que, sem energia 

todo o universo não teria forma, porque todas as coisas tendem a se igualar ou se 

anular. Ou seja, as montanhas se desmanchariam em planícies, preenchendo as 

depressões, da mesma forma que o gelo derrete, ou uma quantidade de lava 

escaldante esfria.  

É a energia que mantém as formas e as substâncias distinguidas entre si. 

Um recém nascido morre se não receber energia sob a forma de alimento. Comida é 

energia! No início os primeiros homens e mulheres tinham como única fonte de 

energia somente a comida. Provavelmente, cansados de pular e correr, a fim de que 

se esquentassem, descobriram que o fogo podia fazer melhor. E passaram a utilizá-
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lo no inverno e também para amaciar os alimentos. Assim, além do sol, a madeira 

tornou-se a primeira fonte de energia. 

Desta forma, nos primórdios da civilização, quando estas reservas 

pareciam infindáveis, muitas florestas foram totalmente devastadas para que se 

transformassem em combustível. Provavelmente na era cristã, as florestas do norte 

da África e do Oriente Médio foram as primeiras dizimadas por serem estas regiões 

o chamado berço da humanidade. Já na Idade Média, as frentes de devastação 

mudaram-se para a Europa Ocidental, derrubando aí maior parte das árvores 

existentes. 

Logo em seguida, a escassez desta forma fácil de combustível levou a 

humanidade a se voltar para os combustíveis fósseis como o carvão. Os Ingleses 

saíram na frente, já no século XVIII, possuidores de grandes reservas de carvão 

mineral aprenderam logo a extraí-lo. Tudo isto favoreceu a Revolução Industrial e 

também o definitivo triunfo do capitalismo. 

Logo o carvão e a máquina a vapor tornaram o século XVIII, no Século da 

Máquina e em seguida, no século XIX, surgiram às formas de exploração do petróleo 

e do gás natural. 

Todo este progresso tecnológico associado às conquistas médicas e 

sanitárias fez a explosão demográfica. Surgiram as grandes cidades e a profusão de 

máquinas e dos produtos industrializados. Tudo alimentado pela energia proveniente 

dos combustíveis fósseis, porém não renováveis.  

É importante lembrar que, embora a humanidade parecesse muito 

satisfeita com todo este progresso e com os produtos da industrialização na era das 

máquinas, desde então existiram grandes parcelas de excluídos. Eram, por exemplo, 

os homens, mulheres e crianças que estavam escravizados nas minas de carvão, ou 

ainda os primeiros habitantes das periferias urbanas, onde já cresciam os bairros 

miseráveis sem saneamento e desprovidos das benesses do progresso. 

Hoje, esta perspectiva histórica nos permite uma visão mais clara dos 

impactos sociais sobre o meio ambiente em decorrência dos caminhos e soluções 

adotados pela civilização ocidental. De fato, logo após o carvão e ainda no século 

XIX, o petróleo e o gás natural, também passaram a ser utilizados, consolidou-se de 

forma irreversível, a opção de exploração de fontes energéticas sem a renovação 

dos denominados combustíveis fósseis, que depois de utilizados deixam resíduos e 

gases tóxicos no ambiente. 
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É bem verdade que as fontes de energia renováveis como o sol, o vento, 

as águas e as plantas sempre estiveram a disposição de todos. São menos 

poluentes e nunca chegariam à extinção, além de serem potencialmente mais fáceis 

e mais baratas, bastando desenvolvimento das tecnologias para explorá-las.  

No entanto, as sociedades mais influentes sobre a terra gastaram todo o 

seu talento, dinheiro e criatividade no desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

formas de energia na exploração dos combustíveis fósseis. Compreende-se o 

porquê desta opção ser importante para a reflexão proposta: quando o 

comportamento humano desconhece as formas de usos, as conseqüências tornam-

se mais evidentes e pesadas para todos.  

Outro exemplo foram os veículos movidos a motores a explosão, ou de 

combustão interna. Henry Ford, em uma tacada genial de marketing, lançou a idéia 

de que todos poderiam possuir o seu próprio automóvel. E, não tardou a aceitação 

da humanidade para que fossem relegadas as pesquisas e os investimentos para o 

transporte coletivo. Ao mesmo tempo, é reconhecido hoje que o motor a combustão 

interna foi a mais poluente das opções. No entanto, foi escolhido pela sua 

capacidade de consumir petróleo.  

  No oriente, reconhecendo a difícil venda de carros para pessoas que 

até então não possuíam dinheiro para comprá-los, mas identificando o potencial de 

uma população que se multiplicava aos milhões, Ford passou a explorar a 

religiosidade e os sentimentos espiritualistas daquela cultura. Gratuitamente, fez 

distribuir centenas de milhares de pequenas lanternas a óleo, aos milhões de lares 

de chineses. Estas lanternas iam acompanhadas de um prospecto que incentivava 

os chineses a manter sempre uma chama acesa em casa como símbolo do espírito 

superior e universal sempre presente. Assim em breve tinha milhões de famílias com 

lamparinas acesas dia e noite e comprando pequenas quantidades de óleo que suas 

indústrias precisavam vender. 

Estes dois exemplos singelos mostram como o progresso científico e 

tecnológico na maior parte dos casos foi orientado e manipulado para atender aos 

anseios do lucro capitalista e aos interesses de empresas e de seus poucos 

proprietários e acionistas, antes de se preocupar com as opções que de fato 

melhorariam a qualidade de vida das populações como um todo. 

A eletricidade apareceu no final do século XIX, associada ao petróleo e ao 

carvão permitiu a prosperidade do modelo da economia de mercado e do lucro a 
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qualquer preço. Estas alternativas de energia proveniente de fontes não renováveis 

favoreciam o sistema capitalista. Concentram-se em territórios cuja propriedade 

pode ser adquirida e controlada por poucos, onde seja preciso muito capital para a 

exploração, além de exigirem forte tecnologia e know how especializado. Tudo isto 

favorece a monopolização e o controle destas fontes de energia nas mãos de 

poucos. O mundo ocidental tornou-se dependente, entre outras coisas, das sete 

irmãs, como passaram a ser candidamente denominadas as grandes empresas 

produtoras de petróleo. 

Já então no século XX, cientistas europeus não satisfeitos com a poluição 

causada pelos meios de obtenção de energia que haviam adotado e desenvolvido, 

ainda inventaram a fissão do átomo como mais uma forma de produção de energia. 

Foi com a ajuda decisiva dos norte americano que chegaram ao ponto de testar esta 

nova modalidade. Mas não foi através de uma indústria que o fizeram. A força do 

átomo foi testada custando a vida de cerca de 400 mil habitantes das cidades de 

Hiroshima e Nagasaki. Impossível aquilatar com precisão este número terrível pois 

até hoje morrem pessoas afetadas pela hecatombe. 

Este feito memorável deu origem a duas corridas. A primeira pela 

fabricação de bombas para a guerra e a segunda pelo domínio da técnica de 

construir reatores nucleares para produzir energia elétrica. Em breve estes reatores 

nucleares passaram a demonstrar seu grande potencial de risco.  

Enfim os cientistas conseguiram criar uma forma de poluição muito pior do 

que as demais. A radioatividade e o lixo atômico, aquela por ser absolutamente 

invisível inodora e insípida, portanto capaz de matar na surdina. E o lixo por 

representar um retrocesso nos milhões de anos que a natureza levou para 

estabilizar átomos instáveis e nocivos à saúde humana. As usinas nucleares 

passaram a produzi-los em grande quantidades e sua presença no planeta voltou a 

ser uma ameaça permanente por não se degradarem e por não existirem locais 

seguros para sua armazenagem. 
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O fato é que em toda esta secular trajetória, a questão ambiental tornou-

se um componente indissociável dos trabalhos de manutenção e planejamento de 

uma cidade evidenciando igualmente sua estreita ligação com os temas da 

conservação urbana como alternativa para se assegurar um desenvolvimento 

sustentável. 

É de se observar esta tomada de consciência no texto da página 48 da 

obra “Nosso Futuro Comum” que reza o seguinte: 

Devido à falta de comunicação, os grupos de assistência ao meio ambiente, 
à população e ao desenvolvimento ficaram separados durante muito tempo, 
o que impediu que tomássemos consciência de nosso interesse comum e 
de nossa força conjunta. Felizmente, essa falha está sendo sanada. 
Sabemos agora que o que nos une é muito mais importante que o que nos 
divide. (Making common cause. U.S. Based development, environment, 
population NGOs. Audiência pública da CMMAD, Ottawa, 26-27 de maio de 
1986). 

 

Ora as práticas de preservação do patrimônio cultural caminham sempre 

no sentido de não descartar conhecimentos, objetos e obras, lugares, construções, 

cidades, sem antes avaliar as possibilidades de sua salvaguarda e 

reaproveitamento.  

No fundo preservar o patrimônio cultural não é mais do que uma 

alternativa de reciclar e reaproveitar culturas e conhecimentos tradicionais o que 

representa sem dúvida uma forma valiosa de se poupar energia. O que representa 

na prática uma convergência com os pensamentos ecológicos. 

É fácil constatar e interessante reconhecer que aqueles que desde os 

séculos XVII já se preocupavam com a preservação do patrimônio cultural urbano 

foram, desde então, precursores do pensamento ecológico no sentido em que se 

preocuparam com a conservação e preservação, logo com a reciclagem e a 

economia de energia, como alternativa de vida para a humanidade.  

Estabelecia-se desde então uma estreita relação com o conceito de 

ecologia como:  

ramo das ciências que estuda a estrutura e desenvolvimento das 
comunidades humanas em suas relações com o meio ambiente e sua 
conseqüente adaptação a ele assim como novos aspectos que os 
processos tecnológicos ou os sistemas de organização social possam 
acarretar para as condições de vida do homem.11  

 

                                                           
11 HOLANDA, op. cit., p. 617. 
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Esta consonância se baseia no fato de que a prática da sustentabilidade 

pode ser vista sempre como uma necessidade genérica de uma poupar energia, 

quase sempre significando o ato de reaproveitar algo. Evitar o desperdício na 

medida em que o gesto de descartar apressadamente materiais para então fabricar 

outros, obriga a consumir mais energia. De certa forma, este procedimento valoriza 

os bens antigos reconhecendo a sua importância. Agindo desta forma, assegura–se 

a sua continuidade no tempo, mesmo que, em alguns casos, necessita-se de novas 

atribuições destinadas a futuras adaptações. 

Portanto Inclui a prática de realizar avaliações sobre as questões que 

decidem a qualidade ambiental, influindo nas características do planejamento e 

gestão da cidade, na medida em que temos que considerar a cidade enquanto fluxos 

de energia.12 

 

2.6 Conservação Integrada e gestão 

 

Ainda do ponto de vista das referências conceituais é preciso observar 

que a “Conservação Integrada” tende a interligar e a tornar cada vez mais próximas, 

duas atividades que muitas vezes foram tratadas de forma separada, o 

PLANEJAMENTO e a GESTÃO. 

Vale lembrar que “Planejamento” vem de estabelecer planos. Do latim 

plãnus quer dizer liso, sem dificuldades. Implica em conhecer, avaliar, prever o 

futuro, diagnosticar, receitar, projetar, Estabelecer metodologias de ação, caminhos, 

metas e prazos, como de forma bem simples e direta está conceituado no dicionário 

Aurélio: “Ferramenta de trabalho utilizada para tomar decisões e organizar ações de 

forma lógica e racional de modo a garantir a realização dos objetivos de uma 

sociedade com os menores custos e no menor prazo possíveis”.13  

Gestão vem do latim gerire que quer dizer administrar, dirigir, regular. 

Administrar tem a ver com o dia a dia, com a prática cotidiana. Implica em fazer 

cumprir o que foi planejado, a execução das despesas, sem desperdícios. 

Respeitando e fazendo respeitar normas e regras coletivas. Solucionando 

problemas, desde os mais previsíveis e comezinhos, até aqueles que fogem da 

rotina, os imprevistos, grandes e pequenos acidentes de percurso.  

                                                           
12 Aanotação de aula de Silvio Zanchetti, à propósito dos elevados custos de despoluição, pelo que isto 

representa em consumo de energia, considerando–se a lei da Máxima Entropia. 
13 HOLANDA, op. cit., p. 1343. 
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Na vida real, nem sempre aquele que planeja é o mesmo que executa 

este planejamento ou que administra. A gerência pode ser a prova dos nove do 

planejamento. Podemos encontrar situações em que um bom planejamento seja 

bem executado e teremos o melhor dos mundos. Um mau planejamento não resiste 

aos primeiros testes. E terá que ser refeito. Pode ocorrer também que um bom 

planejamento não venha a ser bem executado pelo gestor / administrador. 

No entanto, o mais provável é que, como planejar não deixa de incluir um  

certo exercício de futurologia, o planejamento poderá falhar. Daí a necessidade de 

se assegurar mecanismos periódicos de reavaliação crítica. Nesta linha de 

pensamentos o ideal é que as duas atividades se alimentem mutuamente, de forma 

que o gestor participe do planejamento e vice-versa.  

Assim o método da Conservação Integrada estabelece etapas iniciais de 

análise e avaliação em uma rotina de lógica e bom senso, reconhecendo 

simplesmente que o primeiro passo para qualquer planejamento implica em 

conhecer o mais profundamente possível o objeto a ser trabalhado. No passado, 

voltando no tempo, rumo às origens da cidade e reconstituindo dentro do possível 

sua evolução. E no presente, de forma a caracterizar detalhadamente a área que é 

singular em seu estado atual.  Analisá-la sob as diversas perspectivas possíveis na 

produção de diagnósticos que permitam avaliar suas fraquezas e pontos positivos.   

Análise e avaliação significam o intento de “conhecer totalmente o 

objeto/sítio... através de inventários e pesquisas...  É preciso fazer estes registros 

antes , durante e depois da implementação de qualquer ação na área”.14  

Os diagnósticos, em linguagem médica, permitem identificar o mal que 

ataca o organismo, no caso da área urbana seus graves problemas, e contribuir na 

orientação dos debates que vão apontar as possíveis soluções. 

Portanto a etapa seguinte, sempre seguindo a lógica do bom senso é 

aquela que compreende a elaboração de soluções e propostas alternativas. Etapa 

criativa de formulação de políticas e propostas sem as quais não haverão ações 

preservacionistas. Geralmente, ensejam a formulação de um planejamento urbano, 

que se compõe de um conjunto de planos de ação acompanhados de regras ou leis 

que regularão sua implementação. 

                                                           
14 JOKILEHTO, Jukka e ZANCHETI, Sílvio. Reflections in Urban Conservation Planning, 1995. Disponível 
em: www.urbanconservation.org Acesso em: 06 novembro 2005. 
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Assim é que a etapa de negociação e implementação define outro passo 

importante, para que as soluções se materializem. Sempre se faz necessária a 

conjugação de dois fatores considerados indispensáveis: um bom projeto e a 

decisão política de realizá-lo. Não obrigatoriamente nesta ordem. Algumas vezes, 

para se obter a decisão é preciso já contar com um bom projeto, e em outras, é a 

decisão política que resultará na elaboração de um projeto adequado e 

posteriormente, vem assegurar a sua execução. Permeando estes momentos fica a 

participação, um dos elementos chaves, uma vez que esta decisão também precisa 

ser pactuada entre os diversos atores envolvidos no processo e que serão afetados 

por ele. 

Assim, entre outras abordagens, está registrado de forma resumida, que 

Conservação Integrada é a pratica de: “garantir desenvolvimento sustentável pela 

manutenção das estruturas físicas e sociais, integrando-as com os novos usos e 

funções”.15 

Para se enquadrar nesta nova ótica o planejamento deve ser ainda 

organizado como um processo gradual, ou seja, precisa ter continuidade ao longo de 

sucessivas administrações.  

É muito comum,especialmente na administração pública das cidades do 

chamado terceiro mundo, a ocorrência de “descontinuidade administrativa” por 

ocasião da alternância dos titulares dos cargos de comando. O que não significa 

obrigatoriamente mudança de poder que pode permanecer nas mãos dos mesmos 

partidos durante décadas. A mesma descontinuidade ocorre devido ao péssimo 

costume ou vício de submeter os interesses coletivos da administração pública aos 

interesses pessoais e eleitoreiros dos governantes em exercício. Sendo muito 

comum a substituição de profissionais que exercem as funções técnicas estratégicas 

para o processo de gestão, por outros que não se encontram afinados com o 

planejamento estabelecido. Outra conseqüência negativa costuma ser a substituição 

de prioridades e alteração de cronogramas estabelecidos no médio e longo prazo. 

Quando não ocorre a interrupção ou o abandono de programas e obras públicas já 

iniciadas para o atendimento de outros interesses.  

 

                                                           
15 Ibid. 
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Por estas razões a gestão deve envolver ao máximo possível os atores da 

vida da cidade (participação da comunidade) em todas as etapas dos processos de 

planejamento. Dentre eles podemos destacar os representantes: 

· da comunidade não governamental ou sociedade civil que de alguma 

forma atua na área e por sua vez se dividem em representantes de 

classes ou categorias profissionais como sindicatos e associações ou 

clubes, entidades sem fins lucrativos, uniões de moradores, etc.; 

· do setor privado como comerciantes, empresários e prestadores de 

serviços; 

· do poder público e quando se trata de uma capital nos três níveis de 

governo, federal, municipal e estadual; 

· das Instituições de ensino como escolas e universidades da rede 

pública e privada. 

 

A participação da comunidade tem sido uma questão vital a ser 

considerada para assegurar o êxito. Baseia-se igualmente no bom senso universal, 

segundo o qual: várias cabeças pensam melhor do que uma na busca de soluções 

que afetam a coletividade. E outra, bem popular de que o usuário é quem sabe 

melhor onde lhe dói o calo. Conclui-se que aqueles usuários do local, são quem 

melhor conhecem os problemas da comunidade, e que o planejamento urbano com 

a finalidade do resolver, não pode excluir as vozes do povo. 

Mas, o principal mesmo é que onde muitos vivem, existe sempre o 

choque de interesses dos representantes dos diferentes estamentos sociais que 

integram as comunidades. Os interesses de cada classe social ou de categoria 

profissional, são díspares e muitas vezes conflitantes. Deste conflito devem sair as 

melhores soluções coletivas, aquelas que deverão atender ao maior número 

possível de cidadãos.   

Finalmente, como uma quarta etapa indispensável e de permanente 

avaliação, chega-se ao monitoramento e ao controle. Permitindo uma verificação dos 

resultados, implicará em uma provável correção dos rumos traçados, e assegurará a 

manutenção. Nesta busca de soluções nos planejamentos comunitários, instala-se o 

estabelecimento de um círculo virtuoso. Pois como reza a teoria do Desenvolvimento 

Sustentável, o seu propósito é o de “estabelecer um processo permanente e 

independente de desenvolvimento para uma comunidade e seu território”, que pode 
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vir a fazer da sustentabilidade quem sabe? uma utopia plausível. “...propostas 

devem ser articuladas no tempo e enraizadas na estrutura cultural, econômica e 

política da sociedade urbana”.16 

Ainda no que tange ao capítulo de monitoramento e controle, é preciso 

lembrar, que as cidades de uma forma geral, possuem instrumentos como os 

códigos de postura, legislações de uso do solo urbano, e os planos diretores, que 

funcionam como mecanismos necessários ao monitoramento e ao controle no 

cotidiano.  

Igualmente, torna-se relevante lembrar que os centros históricos, via de 

regra e por sua própria natureza, possuem mecanismos institucionais e adicionais de 

controle que são os atos de tombamento e com as respectivas legislações.  

Estes instrumentos, que por sua vez podem existir nos níveis municipais, 

estaduais e federais, destinam-se ao controle rotineiro, no sentido de evitar 

intervenções, os quais contribuam para a descaracterização dos conjuntos 

arquitetônicos e a paisagem urbana. Compõe-se por áreas privilegiadas em relação 

às demais, uma vez que, além dos dispositivos usuais às demais cidades, possuem 

mecanismos especiais. Além destes, as cidades dispõe também de leis ambientais, 

que ajudam a controlar a qualidade de vida. 

Desta forma, entende-se que o monitoramento possa ser exercido através 

da aplicação de um aparato legal, constituído pelas leis municipais, estaduais e 

federais, as quais regulam a vida das cidades, as leis de patrimônio histórico e as 

leis ambientais. Sem esquecer que estas leis podem ter caráter coercitivo ou de 

incentivo, e também de um aparato técnico com utilização de indicadores ou 

medidores econômicos construídos para avaliar a efetividade e o resultado de 

investimentos e projetos resultantes de diversas ações ou obras. 

 Neste sentido, destacam-se os estudo dos Relatórios de Impacto 

Ambiental e Social e os Estudos de Impactos Ambientais como medidores das 

conseqüências de determinados projetos. Mais recentemente, as Avaliações 

Ambientais Estratégicas destinam a prever os impactos, isto antes do projeto 

implementado, coisa que antes, os EIA-RIMA não proporcionavam. 

                                                           
16 Ibid. 



 44 

 

Do ponto de vista da conservação integrada diz o documento de Zanchetti 

e Jokilehto17 que: 

“O monitoramento e controle das atividades em áreas históricas são 
planejados em consonância com o processo diário de manutenção e 
mudanças nas estruturas urbanas. Eles são baseados no uso de 
legislações e regulamentações locais sobre o ambiente construído”. 

 

Além disso, mesmo a nível internacional, a definição de indicadores 

econômicos financeiros seguros para o monitoramento das intervenções em centros 

históricos, encontra-se em fase de estudos e aperfeiçoamento.  

Entretanto, algumas cautelas devem ser guardadas, uma vez que a alta 

especificidade e especialidade de cada centro histórico, faz dele uma experiência 

ímpar e única. A própria realidade sócio econômica de cada país e especialmente o 

conjunto de leis que determinam as regras e o modelo econômico vigente devem 

inspirar cuidados na tentadora opção de adotar soluções bem sucedidas em outros 

países e em outras épocas. Some-se ainda o fato de que na maior parte do tempo 

trata-se com os valores muitas vezes transcendentes aos valores materiais.  

São aqueles intrínsecos aos bens de patrimônio cultural e que podem 

variar muito de uma cultura para outra, tornando difícil estabelecer referenciais 

absolutos ou algo como uma “receita de bolo”. Também nesta fase fica evidente a 

necessidade de haver a participação da comunidade que, presente no dia a dia e 

principal usuária dos benefícios instalados funciona como agente de fiscalização que 

zela com legítimos interesses pela sua conservação e manutenção.  

                                                           
17 Ibid. 
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3 O MÉTODO DE APLICAÇÃO DOS CONCEITOS NA ANÁLISE DO 
CASO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 

 

Nesta etapa demonstra-se como foi construído um método de avaliação 

dos programas de forma a permitir a aplicação dos princípios e os critérios da CI 

como categorias de análise. A maneira como foi desenhado um diagrama e 

construído um gabarito apresentando os requisitos principais e necessários a um 

planejamento que possa ser reconhecido como CI. 

Portanto, o foco deste trabalho direcionou-se para uma análise sob a ótica 

da Conservação Integrada, das intervenções ocorridas do Centro Histórico de São 

Luís no período compreendido entre os anos 1980 e 2006, para a sua revitalização 

nos aspectos físico social e econômico principalmente, observando-se as políticas 

adotadas desde 1979 e que se constituíram em marco conceitual para a 

implementação do PPRCHSL. 

Nas informações sobre a origem da cidade, de sua evolução urbana, das 

características marcantes, assim como, na descrição dos cenários anteriores, 

buscou-se o fornecimento de dados e referencias essenciais para a compreensão da 

análise. 

Como roteiro de trabalho, adotou-se as etapas indicadas no documento: 

REFLEXÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONSERVAÇÃO URBANA 

INTEGRADA18 como forma de realizar a avaliação e a verificação do PPRCHSL, e 

em que pontos ele se aproxima ou se distancia das práticas que podem ser 

reconhecidas como da “Conservação Integrada”. 

A saber, adotamos os seguintes princípios como categorias de análises 

para o trabalho de avaliação do conjunto de ações realizadas. 

O processo de conservação integrada está definido nas seguintes fases: 

1) análise e avaliação. Etapa de estudos, pesquisas e diagnósticos que 

permitirão ao gestor conhecer o acervo no tempo e no espaço; 

2) elaboração de soluções e propostas alternativas. Etapa criativa de 

formulação de políticas e propostas, sem as quais não haverão ações 

preservacionistas. Geralmente, ensejam a formulação de um 

planejamento urbano que poderá, por sua vez, compor um conjunto de 

planos de ação e regras, ou leis que regularão a sua implementação; 

                                                           
18 Ibid. 
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3) negociação e implementação. Etapa de discussão das políticas e das 

propostas e de execução das ações eleitas, e aprovadas pelo conjunto 

dos atores no contexto do planejamento elaborado mediante a 

aplicação do sistema de regras, as quais, também com a elaboração 

nas etapas anteriores; 

4) monitoramento e controle. Etapa de acompanhamento do desempenho 

das ações implementadas e das conseqüências de forma a detectar 

possíveis falhas no processo e providenciar medidas corretivas. 

E para facilitar a aplicação destes princípios organizou-se o diagrama 

abaixo para que se possa demonstrar a forma e como estas quatro etapas se 

relacionam com a questão da participação da comunidade presente em cada uma 

delas e unificando-as. Ao mesmo tempo em que possuem áreas de ocorrências 

simultâneas e que se entrelaçam consecutivamente. Ao se encerrar a primeira volta 

deste ciclo a seta aponta para um ponto acima com intuito de sugerir um movimento 

em espiral pois a próxima fase de análises e avaliações deverá suceder em um 

patamar superior em função dos resultados alcançados.  

 
PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO INTEGRADA 

 
Figura 3.1 - Diagrama da Conservação Integrada 

Além do diagrama acima (Figura 3.1), constituiu-se um gabarito através 

da seleção de requisitos relacionados respectivamente a cada uma das 4 etapas da 
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CI tomadas aqui como uma categorias de análise. Na eleição destes requisitos ou 

tópicos valeu-se também das recomendações contidas no Manifesto de Amsterdã, 

1975, assim como na Recomendação Relativa à Salvaguarda dos Conjuntos 

Históricos e Sua Função na Vida Contemporânea - UNESCO 19 Sessão – Nairobi 

de 26 de Novembro de 1976. Com isto se buscou atender aos aspectos que um 

programa precisaria satisfazer para se aproximar do ideal da CI .  

A cada um destes requisitos foi atribuído um ponto, de tal forma que se 

possa atribuir uma determinada nota de avaliação sabendo-se em princípio que o 

máximo de pontuação é 118. Também através desta matriz podemos verificar em 

qual categoria de análise o plano é mais completo ou onde se atingem menos os 

ideais de sustentabilidade. 

 
Tabela 3.1 - Análise e avaliação 

ITEM REQUISITO PTO Avaliação 
1.1 Definir o perímetro ou área de abrangência do plano 01  
1.2 Realizar encontros e seminários com periodicidade 01  
1.3 Institucionalizar o Programa 01  
1.4 Estabelecer uma sede própria e garantir recursos para operar   01  
1.5 Formar Comissão de Coordenação ou Núcleo Gestor 01  
1.6 Treinar e capacitar equipe técnica 01  
1.7 Constituir banco de dados setor de pesquisa e documentação 01  
1.8 Realizar pesquisa histórica 01  
1.9 Identificar atores sociais e formas de organização 01  

1.10 Inventário dos estudos, propostas e projetos anteriores 01  
1.11 Inventário do Patrimônio Arquitetônico 01  
1.12 Inventário dos Bens Móveis 01  
1.13 Inventário do Patrimônio Imaterial   01  
1.14 Pesquisa Arqueológica 01  
1.15 Pesquisa Sócio Econômica 01  
1.16 Pesquisa de Valores Imobiliários 01  
1.17 Estudo de Impactos Ambientais 01  
1.18 Avaliação Ambiental Estratégica 01  
1.19 Levantamento cadastral dos imóveis 01  
1.20 Cartografia básica 01  
1.21 Cartografia georeferenciada 01  
1.22 Levantamento planialtimétrico 01  
1.23 Cadastro das redes de utilidade pública 01  
1.24 Estudar o território na área envolvente 01  
1.25 Documentação fotográfica 01  
1.26 Mapa de utilização do solo urbano 01  
1.27 Cadastro da situação fundiária 01  
1.28 Identificar o aparato legal (leis existentes) 01  
1.29 Estudar a ligação com os outros bairros 01  
1.30 Realizar a comunicação e plena divulgação na comunidade 01  
1.31 Realizar a divulgação na cidade como um todo 01  
1.32 Iniciar campanhas de conscientização da população 01  
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Tabela 3.2 - Elaboração de soluções e propostas alternativas 

 

ITE
M 

REQUISITO Pto Avaliaçã
o 

2.1 Consolidar a equipe técnica especializada e representativa 01  
2.2 Definir ou aperfeiçoar regras e leis que regularão a área 01  
2.3 Garantir recursos financeiros nos orçamentos públicos 01  
2.4 Mobilizar a sociedade civil e definir parcerias 01  
2.5 Treinar e capacitar representantes da comunidade 01  
2.6 Contratar especialistas e consultores 01  
2.7 Realizar seminários e oficinas de Planejamento Participativo 01  
2.8 Identificar problemas 01  
2.9 Definir políticas e estratégias 01  
2.10 Elaborar diagnósticos 01  
2.11 Avaliar o exemplo de soluções bem sucedidas em experiências 

análogas 
01  

2.12 Propor soluções buscando o objetivo comum 01  
2.13 Eleger prioridades que atendam a coletividade 01  
2.14 Consolidar um plano de desenvolvimento sustentável para o bairro 01  
2.15 Incluir este plano nos orçamentos públicos 01  
2.16 Assegurar recursos orçamentários para as intervenções emergenciais 01  
2.17 Elaborar termos de referência 01  
2.18 Elaborar os estudos de viabilidade econômica dos projetos 01  
2.19 Elaborar ante-projetos 01  
2.20 Detalhar projetos 01  
2.21 Construir maquetes 01  
2.22 Avaliar impactos ambientais e sociais 01  
2.23 Divulgar e socializar informações 01  
2.24 Continuar campanha de conscientização da comunidade  01  
2.25 Estimular participação crítica da comunidade 01  
2.26 Implantar cursos de formação de mão de obra especializada 01  
2.27 Implantar programas educativos 01  
2.28 Criar mecanismos de atração e incentivo aos investimentos privados 01  
2.29 Elaborar mecanismos de captação de recursos para novos 

investimentos 01 
 

2.30 Definir medidas mitigadoras de impactos ambientais e sociais   01  
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Tabela 3.3 Negociação e implementação 

 

ITEM REQUISITO   Pto Avaliação 
3.1 Consolidar o Núcleo Gestor ou Comissão de Coordenação 01  
3.2 Mobilizar atores sociais. Governo e sociedade civil 01  
3.3 Promover a divulgação diária das ações 01  
3.4 Continuar campanha de conscientização da comunidade 04  
3.5 Assegurar representatividade aos diversos parceiros 01  
3.6 Garantir sede e auditório bem localizado para as reuniões 01  
3.7 Realizar seminários, grupos de trabalho e plenárias 01  
3.8 Reapresentar o plano à comunidade. Audiências públicas 01  
3.9 Assegurar continuidade administrativa 01  
3.10 Capacitar gestores públicos 01  
3.11 Assegurar a inclusão no orçamento público federal estadual e 

municipal 01 
 

3.12 Criar o Fundo de Preservação da área dotado de Conselho 
representativo 01 

 

3.13 Oferecer linhas de crédito para recuperação de imóveis 
privados 01 

 

3.14 Buscar formas institucionais de alimentar o Fundo de 
Preservação 

01  

3.15 Estabelecer os compromissos de cada segmento representado 01  
3.16 Estimular criação de representações de grupos sociais excluídos 01  
3.17 Criar comissão de acompanhamento das obras e demais 

intervenções 
01  

3.18 Realizar as obras dentro do cronograma estabelecido 01  
3.19 Respeitar a vocação econômica e as relações de vizinhança das 

áreas 01 
 

3.20 Proporcionar manutenção do uso residencial no centro histórico 01  
3.21 Apoiar instalação de centros profissionalizantes 01  
3.22 Apoiar ações de fomento a criação de emprego e renda 01  
3.23 Incentivar as manifestações culturais e educacionais 01  
3.24 Contribuir para o associativismo e consolidação das entidades 

de classe 01 
 

3.25 Dinamizar atividades tradicionais visando a revitalização 
econômica 01 

 

3.26 Adequar as redes de utilidades públicas 01  
3.27 Assegurar a recuperação da infra-estrutura urbana 01  
3.28 Melhorar os serviços públicos como segurança, iluminação e 

limpeza 
01  

3.29 Melhorar o transporte e o abastecimento 01  
3.30 Criar áreas disciplinadoras de estacionamento e garagem 01  
3.31 Garantir a manutenção de usos coletivos e sociais como 

habitação 01 
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Tabela 3.4 - O monitoramento e controle 

ITEM REQUISITO Pto. Avaliação 
4.1 Manter e fortalecer o Núcleo Gestor ou Comissão de Coordenação 01  
4.2 Mobilizar atores sociais. Governo e sociedade civil 01  
4.3 Divulgar as normas e leis de preservação 01  
4.4 Criar e instalar a ouvidoria do bairro 01  
4.5 Criar e instalar um disk denuncia contra a depredação e vandalismo 01  
4.6 Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com a comunidade 01  
4.7 Elaborar relatórios de fiscalização e acompanhamento 01  
4.8 Realizar a avaliação crítica do programa de intervenções 01  
4.9 Consolidar as instituições que tem poder de polícia e fiscalização 01  

4.10 Exercer a fiscalização dos gastos públicos na área 01  
4.11 Verificar a aplicação dos códigos de postura 01  
4.12 Estabelecer Comissão Interistitucional para análise de projetos 01  
4.13 Monitorar a aplicação da legislação de patrimônio histórico e ambiental 01  
4.14 Aplicar medidores econômicos de avaliação do retorno dos 

investimentos 
01 

 

4.15 Conferir a aplicação das medidas mitigadoras de impactos 01  
4.16 Organizar visitas periódicas às diferentes áreas urbanas   01  
4.17 Assegurar recursos para obras de socorro imediato 01  
4.18 Manter brigada contra incêndio composta por moradores treinados 01  
4.19 Equipar delegacias de polícia de bairro e programar rondas de duplas 01  

 4.20 Controlar o trânsito e coibir circulação de veículos pesados 01  
4.21 Monitorar a atuação do comércio ambulante ou informal 01  
4.22 Garantir a conservação dos equipamentos de utilidade pública 01  
4.23 Aplicar sanções legais em casos de agressão ao patrimônio público 01  
4.24 Aplicar instrumentos legais de prevenção à especulação imobiliária 01  
4.21 Monitorar a limpeza urbana 01  
4.22 Manter plantão de equipe técnica de patrimônio histórico 01  
4.23 Controlar a poluição sonora 01  
4.24 Monitorar preços de serviços (bares, restaurantes,lojas de artesanato 

etc) 01 
 

4.25 Monitorar valores imobiliários praticados na área 01  
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4 O OBJETO DA ANÁLISE 

 

A tarefa de análise crítica do processo de planejamento, antes de mais 

nada, implica em conhecer bem, seja a sua realização em uma área urbana, ou em 

uma total comunidade, e nesta, aplica-se o primeiro princípio da Conservação 

Integrada. 

No quarto capítulo demonstra-se o conhecimento da área urbana como 

parte fundamental do objeto de análise: o centro antigo de São Luís, com uma 

focalização histórica, da sua origem, da evolução urbana, incluindo a ambiência, a 

estrutura física, o conjunto arquitetônico, as principais relações econômicas e 

sociais, bem como a forma como interage com o restante da cidade.  

 

4.1 Antecedentes históricos 

 

Em 1612, Daniel de La Touche. Sieur de La Ravadière e seu 

companheiro e sócio François de Razily, tenentes-generais de Luís XIII de França, a 

serviço de Maria de Médicis, tomaram a ilha, contando com a ajuda e curiosidade 

dos seus primitivos habitantes, os índios Tupinambás e com o propósito de implantar 

a “França Equinocial”, fundaram em 08 de setembro, o Forte e a Vila de São Luís, 

em homenagem ao Rei Santo Luís IX.  

 
Figura 4.1 – Mapa da província do Maranhão. Desenho de 1615 de João Teixeira Albernaz 

incluído no manuscrito do “Livro de Razão do Estado do Brasil” de Diogo de 
Campos Moreno 
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Entretanto, esta ocupação foi breve. Já em 1615, os portugueses sob o 

comando de Jerônimo de Albuquerque, expulsam os franceses e assim não houve 

tempo para que os mesmos construíssem edificações duradouras. 

Portugal reassume a ocupação do território, ficando a cargo do 

engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita, além de projetar as fortalezas que 

iriam consolidar o seu domínio, traçar um plano urbanístico para a cidade. Verifica-

se uma característica comum aos demais episódios de fundação de cidades e vilas 

brasileiras: a participação decisiva de engenheiros militares no traçado urbano 

original, bem como a relação entre a localização das fortalezas e o primeiro núcleo 

de habitação.  

 

 
Figura 4.2 - “Urbs S. Ludovici” impresso em 1647 em Amsterdã para ilustrar os feitos do 

Conde Maurício de Nassau, sobre desenho de 1641 atribuído a Frans Post e que 
reflete o projeto de Frias de Mesquita de 1615. 

 

O engenheiro militar concebeu o plano urbano no formato de quadras 

regulares, ruas ortogonais no sentido dos pontos cardeais, e esta constituição serviu 
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como um referencial para a expansão local. Ao mesmo tempo, o Regimento deixado 

pelo Capitão-Mor Alexandre de Moura ao seu sucessor Jerônimo de Albuquerque 

em 9 de janeiro de 1616, determinava a construção de uma casa como modelo para 

as que viessem a ser feitas. 

De toda forma a cidade confirmava o modelo de assentamento adotado 

pelos colonizadores portugueses. A Cidade Alta, administrativa, militar e religiosa, e 

a Cidade Baixa, marinheira e comercial, que, associadas à tipologia dominante das 

edificações surgidas mais tarde, a partir do final do século XVIII, conferem a São 

Luís, uma forte conotação lusitana.  

A partir de 1619, chegaram casais de açorianos, que além de fundar a 

primeira Câmara Municipal, desenvolveram culturas de cana de açúcar e algodão. A 

cidade iniciava então, um lento processo de crescimento e em 1621 a Coroa 

Portuguesa cria o Estado do Maranhão sediado em São Luís, com administração 

separada do Estado do Brasil. 

 

 

 
Figura 4.3 - “Maragnon” onde se retrata o canhoneio dos holandeses contra a fortaleza de São 

Luís. Fonte: do livro de Barlaeus-1647 p. 353. 
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Menos de três décadas após a presença dos franceses, o Maranhão foi 

também invadido pelos emissários de Maurício de Nassau, que a partir de Recife 

tomam São Luís em 1641, dela sendo expulsos menos de três anos depois. Embora 

breve e descrita como violenta e destrutiva, devemos à ocupação Holandesa o único 

registro gráfico do que teria sido o projeto de Frias de Mesquita, cuja traça original 

jamais foi encontrada. O que há de testemunho desta concepção é o que herdamos 

do período dos batavos ou seja, um mapa e uma perspectiva de primoroso desenho 

atribuídos a Franz Post no livro de Barlaeus.19 

Desse plano subsistem as principais referências, como é o caso das 

edificações até hoje situadas no território correspondente ao interior da muralha: o 

Palácio do Governo e a Intendência, como era denominada a administração local, e 

ainda uma construção em cruz, identificando a capela que mais tarde daria origem à 

Igreja da Sé.  

O projeto de urbanização do Eng.º Frias de Mesquita foi tão determinante 

para a evolução urbana de São Luís, que até mesmo as áreas da cidade que vieram 

a se consolidar cerca de duzentos anos depois, já durante o século XIX, nas 

imediações do Campo d´Ourique e da rua das Hortas, ainda obedeciam o mesmo 

padrão reticulado uniforme de ruas estreitas que variam de sete a dez metros de 

largura e às dimensões de quadras que não passam de 80 X 80 metros. 

O cenário natural privilegiado tornou-se importante para a compreensão 

da cobiça que despertaram estas terras. Somando-se às motivações geradas pela 

posição geográfica, estratégica e favorável aos empreendimentos exploratórios do 

novo mundo, a força da natureza, a fertilidade das terras, abundância de águas e a 

excelência do clima equatorial foram ressaltadas em vários depoimentos de 

viajantes da época.  

A vegetação exuberante e diversificada representou uma mescla de 

várias espécies do interior do continente, como se dele fosse um mostruário, com 

predominância de manguezais nas franjas de praias e rios, aos quais se sucedem no 

interior da ilha; pequenas florestas de cocais de babaçu e buritis, de juçareiras e as 

áreas cobertas por capoeiras remanescentes da vegetação típica da Hiléia 

Amazônica.  

                                                           
19 BARLAEUS, Gaspar de. 1647. Obra do acervo da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. (estampas 
nº 51 e 52). 
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Entretanto, não obstante as expectativas geradas pela ambição de 

conquista de franceses e holandeses, o Maranhão chegou à metade do séc. XVIII 

sem apresentar grandes progressos na sua economia e como reflexo direto, nem a 

capital São Luís, nem Alcântara exibiam alguma expressividade de arquitetura 

urbana. Era tal o quadro de desolação e empobrecimento, quanto se pode aquilatar 

no testemunho do padre Antonio Vieira, datado de 1680: “Em todo o estado não há 

açougue nem ribeira, nem horta, nem tenda, onde se vendam as coisas usuais para 

o comer ordinário, nem ainda um arrátel de açúcar com que se fazer na terra”. 

 Em 1654 este vasto território da região do meio norte denomina-se 

Estado do Maranhão e Grão-Pará, tendo São Luís e Belém alternadamente como a 

sua capital, fato este que foi determinante, uma vez que o status de capital começa, 

ainda que lentamente, a direcionar investimentos para as melhorias urbanas. Por 

sua localização estratégica, por se constituir a sede administrativa do novo estado 

colonial e centro político da região, estavam postas as condições para que no 

período seguinte, viesse a eclodir um ciclo de desenvolvimento. 

Acrescente-se a este o fato de que desde os primórdios, estabeleceu-se 

uma comunicação mais estreita entre a capitania do Maranhão e a Europa do que 

com o resto do Brasil em função das navegações favorecidas por determinadas 

correntes marítimas e ventos, os quais facilitavam a aproximação entre o meio norte 

brasileiro e a península Ibérica.  

E mesmo não havendo significativos avanços na economia, é deste 

período a construção da Igreja e Colégio dos Jesuítas que mais tarde iriam ser 

respectivamente a Catedral Metropolitana e o Palácio Episcopal.  

 

4.2 O ciclo econômico formador da urbanidade 

 

É importante sublinhar o fato histórico de que, no período do século XVII 

até ao último quartel do XVIII, haviam dois estados coloniais separados, o Estado do 

Brasil, que teve como capital a cidade de Salvador e posteriormente o Rio de Janeiro 

e o Estado do Maranhão e Grão Pará, com sedes nas cidades de São Luís e Belém 

alternadamente.  Área de vasta abrangência, pois a ela pertenciam os territórios que 

hoje correspondem ao Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, propriamente ditos, e ainda 

boa parte da Amazônia. Praticamente, metade do atual território brasileiro. 
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Em 1775, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 

primeiro ministro do rei D. José I de Portugal promoveu a unificação dos dois 

estados, além de uma série de medidas, que provocariam significativas mudanças 

na realidade econômica do Maranhão. 

O aumento da escravidão negra e a criação da Companhia Geral do 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão, com recursos públicos e de grandes 

comerciantes portugueses, são as principais decisões que influirão no futuro da 

região. A esta Companhia, foi concedido o monopólio do abastecimento, bem como 

o direito exclusivo do comércio com a metrópole e da navegação, inclusive para a 

África, e do tráfico de escravos, além de receber do poder público as instalações 

para seu funcionamento e dispor de privilégios de nobreza para seus acionistas.  

Viveiros,20 autor da História do Comércio do Maranhão refere-se à 

atuação da Cia. de Comércio:  

De fato, introduzindo escravos africanos para o trabalho, os quais vendia a 
preços módicos e a longos prazos, adiantando numerário aos colonos para 
a fundação dos campos de lavoura, fornecendo sementes, entregando 
mercadorias num ano para serem pagas no ano seguinte, financiando 
negócios, comprando só produtos coloniais a justo preço, estabelecendo, a 
navegação para o Reino e agindo em tudo com lisura e probidade, a 
companhia de comércio transformou a nossa penúria em fartura, nossa 
pobreza em riqueza. Deve-lhe o Maranhão o surto de progresso que 
desfrutou nos últimos quarenta anos do período colonial e que todos os 
historiadores consideram verdadeiramente notável.    

 

Não obstante a admiração do historiador, assim se fazia a globalização da 

época, desde então presidida por interesses do capital internacional. A comunicação 

e o transporte eram assegurados pelas naus, caravelas ou galeões, navios 

geralmente aproveitados da armada portuguesa. 

Por outro lado, ela fornecia aos fazendeiros insumos a baixos preços e 

créditos para o custeio da safra agrícola e compra de equipamentos, colocando a 

produção resultante nos mercados consumidores na Europa, que pagavam preços 

compensadores pelo algodão e arroz produzidos no Estado.  

Em suma, os propósitos firmavam-se na transferência de produtos 

agrícolas em larga escala para a Europa. De igual forma, ocorria com o ouro das 

Minas Gerais ou com o açúcar de Pernambuco. A mesma Cia. de Comércio 

providenciou a vinda de milhares de escravos africanos para o Maranhão, a fim de 

                                                           
20 VIVEIROS, Jerônimo de. História do comércio do Maranhão. 3v., 2ª ed. São Luís: Associação Comercial 
do Maranhão, 1993.. 
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que facilitasse a produção de algodão e arroz, produtos das terras férteis da 

província de Cumã, hoje cidade de Alcântara.  

A combinação de trabalho escravo com o lucro da exportação, engendrou 

no Maranhão, como em outras regiões da América Latina, o mecanismo de 

concentração de riquezas. O testemunho destas atividades se materializou com a 

maior ênfase nos principais pontos de escoamento, as sedes dos entrepostos 

comerciais, que foram respectivamente as cidades portuárias de Belém, São Luís e 

Alcântara, onde se localizaram os proprietários de terras e os comerciantes.  

No período de 1812 a 1821 foram comprados cerca de 50.000 escravos 

para trabalhar nas lavouras do Maranhão. Período este que coincide com o melhor 

desempenho da economia. Conforme Simonsen em sua História Econômica do 

Brasil, “em 1817 a economia colonial maranhense conseguia o máximo de eficiência, 

superando a pernambucana e igualando-se a baiana, recebendo 155 navios”, o que 

nos dá uma média de quase um navio a cada dois dias no porto de São Luís.    

Conforme bem observa Corrêa, “...o Maranhão recebia escravos 

duplamente: da África e do Brasil, e os tratava com inusitada violência, chegando a 

imortalizar uma senhora, Ana Jansen, pela perversidade dos suplícios aos quais 

submetia os cativos”.21 

A escravidão africana foi um dos pilares para que se constituíssem 

centros urbanos com os confortos da vida moderna da época.  

Em resumo, era uma economia primária, com pouca diversificação 

produtiva, mas que foi suficiente para integrar o Maranhão ao sistema mundial do 

comércio, pelas exportações de algodão, arroz e outros produtos regionais, e 

canalizar para São Luís e Alcântara, principais portos de escoamento, a circulação 

de riquezas que iriam promover um florescimento cultural significativo nestas 

cidades.  

Entretanto, não só de arroz e algodão, constituiu-se este período 

econômico da região do meio norte brasileiro. Nos documentos de época há 

referências a outros produtos da pauta de exportações, embora em menor 

quantidade e valor. Dentre eles o açúcar desde o século XVII, mas também o couro 

proveniente das fazendas de gado das regiões mais ao sul do Estado.  

A presença do gado representou um fator importante na economia do 

período colonial. Embora, de significado modesto nos índices de exportação, a 

                                                           
21  CORRÊA, Rossini.  Formação Social do Maranhão. São Luís: SIOGE, 1993, p. 90. 
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pecuária bovina esteve sempre presente e estabeleceu um traço comum na história 

da ocupação dos territórios que correspondem à Bahia, Pernambuco, Piauí e 

Maranhão, através da reconstituição dos caminhos percorridos pelos rebanhos de 

gado que, a partir da Bahia, eram tangidos pelos sertões em busca de pastagens e 

água, o que vinham encontrar em terras maranhenses. 

O arroz aparece em segundo lugar, afirma-se por ser um produto que 

encontrou terras extremamente favoráveis ao seu cultivo, e, funcionou como 

alimento preferencial, de menor custo para alimentar quantidades de escravos. Já o 

crescimento acentuado da produção de algodão sobre os demais também se deve a 

fatores externos como o fato de que este passou a ganhar valor no mercado 

internacional em decorrência das guerras de independência dos Estados Unidos da 

América do Norte (em 1776 e 1816) assim como a guerra de secessão (1861), que 

desorganizaram a exportação da matéria prima naquele país e obrigaram os 

ingleses a importá-lo do Maranhão em plena “Revolução Industrial”. 

Entretanto São Luís e Alcântara, por sua condição portuária, no período 

em que toda a comunicação com a Europa se fazia pelo mar, acabaram por se 

constituir os mais expressivos exemplares de arquitetura e urbanismo da época. 

Além do que havia, como até hoje há, o fato de que o campo trabalhava 

para enriquecer a cidade. Grande parte das riquezas oriundas das extensões 

pastoris dos sertões escoava-se pelo porto, este reunia, portanto, as benesses de 

ser capital, sede administrativa e entreposto comercial, produzindo-se aí, as maiores 

e mais expressivas manifestações de urbanidade. Uma elite de comerciantes por 

aqui se estabeleceu em função destas rendosas atividades de comércio de 

exportação, gerou a necessidade de construir em São Luís e Alcântara, um 

ambiente urbano capaz de reproduzir padrões de conforto aos quais seus 

proprietários estavam acostumados nas cidades européias.  

 

4.3 A consolidação dos conjuntos de arquitetura urbana 

 

Em São Luís como nos centros urbanos maranhenses em geral, a partir 

do último quartel do Século XVIII, as casas que até então eram em sua maioria 

muito precárias e construídas de taipa e palha, foram sendo substituídas por 

edificações de alvenaria de pedra argamassa com a cal extraída de conchas 

marinhas, óleo de peixe e madeira de lei. Construtores e mestres de obras vindos  
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diretamente de Lisboa ou do Porto, passaram a utilizar-se de materiais importados, 

como as cantarias de Lioz, azulejos e serralherias, trazidos com a dupla função de 

servir também como lastro dos navios a vela.   

 

 

Figura 4.4 – Praça Benedito Leite, 1908. Foto: Gaudêncio Cunha 

  
Surgiram por esta época os detalhes construtivos mais sofisticados e 

adaptados ao clima tropical e úmido, como as varandas posteriores em madeira, 

guarnecidas por rótulas móveis, o forro em espinha de peixe e o pé direito elevado, 

deixando passar a ventilação. Já nos meados do século XIX, intensificou-se a 

aplicação de azulejos nas fachadas, que passou a se constituir um dos aspectos 

mais característicos da arquitetura civil de São Luís. Este uso tornou-se tão 

freqüente que valeu à cidade o epíteto de “La ville aux petits palais de porcelaine”, 

inspirado na policromia das faianças que recobriam dezenas de fachadas de 

sobradões. 
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Figura 4.5 - Padrões da azulejaria trazida de Portugal para revestir as fachadas de São Luís. 

 

Há neste caso em especial, uma interessante relação com os métodos 

utilizados na reconstrução rápida de Lisboa após haver sido destruída pelo 

terremoto de 1755 e que foi empreendida sob a liderança de Pombal, no mesmo 

período em que São Luís e Alcântara iniciavam seu crescimento. 

Um dos grandes sobrados do centro de São Luís, localizado no Largo do 

Carmo, apresenta uma inscrição lapidar que indica a data de 1756, ou seja, um ano 

após o terremoto e justo no momento em foram adotados métodos de construção 

para reerguer, em regime de urgência, a capital lusitana. Além do que, o primeiro 

proprietário e construtor deste imóvel, Lourenço Belford, havia sido comissionado 

por Pombal para vir se instalar no Maranhão e explorar as possibilidades agrícolas 

da região.  

Tais procedimentos construtivos implicavam, principalmente, em 

padronizar elementos estruturantes em pedra, como vergas, portais e balcões, e pré-

fabricar as cantarias em grande quantidade para a sua aplicação simultânea em 

dezenas de edificações. Esta providência trouxe como resultado uma repetição 

intensiva de padrões, uniformidade de gabaritos e modulação de vãos. Repetição 

esta que culmina por caracterizar a arquitetura produzida sob a égide do Marquês de 

Pombal e que é vista na chamada baixa pombalina de Lisboa, e também na 

arquitetura maranhense do mesmo período, com bastante ênfase em São Luís, nos 

conjuntos das ruas Portugal, Nazaré, do Giz, Largo do Carmo e Praça Benedito 

Leite. 
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Figura 4.6 - Conjunto arquitetônico da Rua Portugal evidenciando a repetição de elementos 

construtivos das fachadas 
 

Transformada em porto comercial importante da região do meio norte 

brasileiro, São Luís abastecia de algodão de boa qualidade os teares da Inglaterra, 

em plena revolução industrial e enriquecendo, tornou-se também conhecida como 

Atenas Brasileira por causa de seus intelectuais. Famílias abastadas enviavam seus 

filhos para estudar na Europa nas melhores universidades de Portugal ou da França, 

os quais, ao retornarem, logo se destacavam no cenário nacional como jornalistas, 

escritores e poetas. 

Constituiu-se no Maranhão, uma sociedade elitista em sintonia com o que 

se passava no mundo ocidental. Os casarões, salvo as adaptações ao clima 

equatorial, em tudo lembravam aqueles construídos em Lisboa na mesma época. 
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Figura 4.7 - Cartão postal de época evidenciando a urbanidade de São Luís no final do século 

XIX. 

 

Os jornais da época anunciavam serviços de lavanderia e baús para o as 

roupas sujas das famílias ricas que eram enviados para Portugal e retornariam no 

próximo navio, lavadas em alguma tinturaria da metrópole.  

No campo do entretenimento cultural, o Teatro São Luís (hoje Teatro 

Arthur Azevedo), construído em 1817, o mais antigo das capitais brasileiras, foi uma 

casa de espetáculos de luxo, freqüentemente, recebendo companhias teatrais e 

apresentação da Ópera de Paris. Além do que, possuía dimensões expressivas com 

seus 740 lugares para uma população que não ultrapassava os 35 mil habitantes. A 

sociedade da época cultuava, pois a música e o teatro de gosto europeu. 

Por volta de 1835, São Luís chegou a ser considerada a quarta cidade 

mais importante do império brasileiro ao lado de Rio de Janeiro, Salvador e Recife, 

conforme atestam os depoimentos dos viajantes que percorreram nossas cidades:  

São Luís merece, á vista de sua população e riqueza o 4º lugar entre as 
cidades brasileiras. As casas de 2 e 3 pavimentos são na maioria 
construídas de grés de cantaria e a cômoda disposição interior corresponde 
ao exterior sólido, de conforto burguês.22 

  

 

                                                           
22  SPIX e MARTIUS – 1828. Cientistas Alemães em visita ao Brasil. 
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Para Lallemant (CALDEIRA, 1991):  

A impressão não poderia ter sido mais favorável. O mais belo Domingo 
estendia-se sobre altas colinas, banhadas de três lados pelo mar com 
bonitos, magníficos mesmo, edifícios, (...) Devo dizer que, depois das três 
grandes cidades comerciais, Rio, Bahia e Pernambuco, a cidade do 
Maranhão merece indubitavelmente a classificação seguinte e tem 
realmente esplendida aparência. Seu traçado em linha reta, embora com 
subida e descida, e sua limpeza logo impressionam de modo sumamente 
agradável. Creio poder dizer que nenhuma cidade do Brasil conta 
proporcionalmente ao seu tamanho, tantas casas bonitas, grandes e até 
apalaçadas como o Maranhão.   

 

 
Figura 4.8 - Vista da cidade a partir da ponta de São Francisco. Gravura de 1860 

 

Também a infra-estrutura urbana acompanhava o modelo das capitais 

européias. O suprimento de água potável era assegurado através da Companhia 

das Águas que abastecia a população com 6 fontes (do Ribeirão, das Pedras, do 

Bispo, do Mamoin, do Alecrin e do Marajá) e seis chafarizes localizados nas 

principais praças.  

Uma obra de engenharia admirável, de galerias subterrâneas com seus 

paredões laterais suportando abóbodas de berço feitas de tijoleiras de cerâmica, 

garantiu durante os séculos, a drenagem das fortes chuvas equatoriais. Construídas 

anteriormente às edificações pode-se observar que este engenhoso sistema foi 

instalado nos talvegues a partir da cumeeira do promontório, dirigindo-se para os 

dois braços de rios que o conformam. 

Já no início do século XIX, a cidade possuía um sistema de iluminação 

pública terceirizado para empresas estrangeiras, com lampiões e óleo combustível, 

logo substituído por álcool terebentinado. Em 1843, nos meados deste mesmo 

século, acompanhando as transformações ocorridas nas grandes metrópoles, a 
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técnica de iluminação pública foi renovada pela instalação de sofisticados lampiões 

de cobre. Em 1863, foi contratada a Companhia de Iluminação a Gás do 

Maranhão que instalou novo sistema e passou a utilizar o gás hidrogênio por 

tubulação subterrânea também toda em cobre.  

 

 

Figura 4.9 - Imagem do Gasômetro. Fonte: CUNHA, Gaudêncio. Álbum São Luís 1908. 

 

Outro exemplo da globalização no final do século XIX, foi a instalação de 

um sistema de telefonia funcionando na cidade. A genial inovação tecnológica de 

Grahan Bell, apenas uma década após o seu lançamento mundial, na Exposição 

Internacional de Filadélfia em 1876, foi instalada no Rio de Janeiro e logo depois em 

Belém do Pará e São Luís do Maranhão, graças ao fato de que o Imperador Pedro II 

esteve presente àquela mostra internacional, gostou do invento e o adquiriu. 

Também no final do século XIX o Maranhão estava conectado à Europa por um 

cabo telegráfico submarino, que ligava diretamente São Luís à Inglaterra, operado 

por outra empresa inglesa, a Western.  
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A criação ainda em 1868, de um sistema de transportes coletivos, fez de 

São Luís a primeira cidade do Norte e Nordeste a contar com um sistema de 

transportes urbanos, os bondes ou “tramwais”, inicialmente movidos por tração a 

sangue, como se denominavam em função do uso de animais como cavalos e 

burros. Em 1871 foi firmado um contrato com a Companhia Ferro-Carril de um 

empresário norte americano de nome aportuguesado, José Maria Berne, que 

instalou novo sistema de trilhos importados dos Estados Unidos. Mais adiante, já na 

primeira metade do século 20 estes serviços, bem como os de energia elétrica, 

seriam concedidos à companhia inglesa “ULLEN”. 

 

 
Figura 4.10 - Vista da Praça João Lisboa com os trilhos de bondes. 

 

Todo este núcleo urbano resultou de fato, de um conjunto de fatores 

semelhantes aos que hoje associamos com a globalização, ou seja, comunicação e 

comércio internacional, importação de costumes que se traduziam na urbanização e 

na arquitetura, nos hábitos de viver, na forma de educar os filhos, de vestir, de 

comer e de se divertir.  
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Como se vê os avanços tecnológicos da época estavam presentes, mas 

convivendo lado a lado com a escravidão, sendo capitaneados por interesses do 

capital, resultando na exploração da mão de obra e concentração de riquezas.  

Enquanto prevaleceu o braço escravo e boa cotação das mercadorias no 

mercado internacional, estes mecanismos produziram lucro. Entretanto no momento 

em que estas condições cessaram, no final do século XIX, a região mergulhou num 

longo período de depressão.  

 

4.4. Evolução da malha urbana de São Luís a partir do século XX. 

 

Até o final do século XIX, com a total predominância do transporte 

marítimo e fluvial, a principal porta de entrada da capital maranhense foi o porto da 

Praia Grande, e o perímetro urbano da cidade resumia-se ao que hoje se reconhece 

como o centro histórico, configurando-se um dos mais extensos conjuntos de 

arquitetura civil urbana de origem portuguesa dos séculos XVIII e XIX na América 

Latina, em uma área de 270 hectares, possuindo em torno de 400 quadras com 

cerca de 5.500 edificações, localizado na parte noroeste do município, em um sitio 

de relevo levemente acidentado. 

 

       
Figura 4.11 - Mapas com relevo e evolução urbana de São Luís 

 
O século XX trouxe a estagnação econômica. A partir de 1920, foi 

reduzida a expansão de atividades e a cidade, que havia se beneficiado do ciclo 

anterior, entrou em compasso de espera.  

A cidade nascera do mar, nos primórdios do século XVII, e o sítio 

escolhido para sua localização original, havia sido exatamente a cabeça do 

promontório formado pelos braços dos rios Bacanga e Anil, de frente para uma 

reentrância abrigada na baía de São Marcos.  
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Figura 4.12 - Vista do Cais da Sagração 

 
Já entrando no século XX, com a perda da supremacia das navegações 

para os meios de transporte rodoviário e ferroviário, bem como o aéreo, houve uma 

inversão na acessibilidade da área. O bairro da Praia Grande que havia sido até 

então a principal entrada, a frente da cidade, passou a ser a retaguarda. 

Esta nova situação condicionou os primeiros passos da evolução da 

malha urbana da cidade ao longo do divisor de águas do promontório, e no sentido 

do interior da ilha, para o atual bairro do João Paulo.  

Em 1969, a construção da primeira ponte sobre o rio Anil (Ponte 

Governador José Sarney) e de uma barragem interceptando o rio Bacanga, 

[Barragem do Rio Bacanga] abriram novas áreas de expansão urbana, contribuindo 

para diminuir as então crescentes pressões do mercado imobiliário sobre o casario 

do centro histórico. 

      
Figura 4.13 - Mapa esquemático mostrando as saídas do Centro Histórico para as várias áreas 

de expansão urbana. 
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Figura 4.14 - Vista aérea mostrando a ligação do Centro Histórico em primeiro plano com o 

novo bairro do São Francisco. 
 

Assim é que também do ponto de vista da acessibilidade, é notável o 

posicionamento do Centro Histórico. Delimitado e protegido pelos dois braços de rio 

que o envolvem e (após a década de 70) pelos contornos de um anel viário, esta 

malha urbana de configuração singular é o local geométrico para onde convergem 

as principais avenidas que a ligam às grandes áreas de expansão urbana.  

 

4.4.1 Uso do solo no centro histórico 

 

Outra característica forte e determinante que valoriza o centro histórico é 

a diversidade do uso do solo urbano no centro histórico. Sendo, desde a fundação, a 

sede da capital maranhense, o centro sempre integrou um uso bastante 

heterogêneo, mesclando as funções administrativas e institucionais dos governos 

municipal, estadual e federal, ao comércio varejista, atacadista e informal, 

habitações para todos os níveis sociais, às diferentes atividades do setor de 

prestação de serviços. 
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Figura 4.15 - Vista aérea do bairro do Desterro com a presenças das atividades portuárias. 

 

Além disso, ainda no que concerne ao uso do solo, o centro subdivide-se 

em pequenos bairros com a predominância de usos determinada pela sua 

localização. Por exemplo, a Praia Grande, onde predominam usos comerciais e 

institucionais. Da mesma forma, o Portinho caracteriza-se mais fortemente pela 

presença de atividades portuárias, especialmente da pesca artesanal, e o Desterro, 

onde a habitação é mais presente. 

Ao mesmo tempo, enquanto surgiam os novos e grandes bairros 

residenciais, geralmente muito afastados do centro comercial e institucional, 

manteve-se no núcleo original histórico, o verdadeiro hipercentro da cidade, 

concentrando o principal locus do comércio, escritórios, repartições públicas, rede 

bancária, hospitalar e escolar, ainda mesclados com as residências. Na dimensão 

urbana, ruas estreitas configuram a malha retangular, pequenas praças e 

logradouros, como um espaço de convivência comunitária. 

 Nela, constata-se uma grande diversidade no que se refere ao uso do 

solo, pois aí se abrigam as funções vitais da capital na presença das sedes 

institucionais dos três níveis de governo, bem como de entidades não 

governamentais, assim como atividades de comercio e prestação de serviços, 

residenciais e de lazer. Devido a forte presença do mar, atividades portuárias 

também exercem grande influência na vida deste setor do centro histórico. 
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Figura 4.16 - A comunicação das cidades litorâneas com capital se faz pelo Cais da Praia 

Grande. 
 

Por haver desde a sua fundação concentrado e mantido até hoje, grande 

parte das principais funções da capital, admite-se que o Centro Histórico, no que 

tange ao aspecto dos usos, é quase autônomo em relação às demais áreas da 

cidade. Já a recíproca não se verifica.  

 

4.4.2 Características do conjunto arquitetônico de São Luís 

 

Entre as edificações, predomina o estilo de arquitetura tradicional 

portuguesa de influência do período pombalino, o qual se estendeu do final do 

século XVII até meados do século XIX. 

O conjunto de arquitetura civil é ainda bastante homogêneo, e sua 

expansão obedeceu sempre ao traçado original de Francisco Frias de Mesquita, o 

que lhe confere um caráter peculiar. Como principais características destacam-se: a 

dimensão das ruas e quadras; a localização das praças em relação à malha urbana; 

o sítio privilegiado diante da baía de São Marcos; calçadas e escadarias de pedra de 

Lioz, ladeiras, becos, ladeados de imponentes sobrados e solares.  
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Figura 4.17 - Vista panorâmica da Rua do Giz 

 

A harmonia dos conjuntos de fachadas com o ritmo dos vãos, o relevo das 

ladeiras marcam a separação da cidade alta e da cidade baixa. Esta última, com os 

becos, as praças e as escadarias, as ruas pavimentadas (paralelepípedos e pedras 

pés-de-moleque), as calçadas de cantaria, a textura e os matizes variados das 

telhas de barro.  

As dimensões do Centro Histórico de São Luís, que pode ser facilmente 

percorrido a pé, de um traçado ortogonal das vias estreitas determinando a formação 

de quadras reduzidas, bem como, a altura das edificações de baixo gabarito, 

contribuem para dotar a área de uma escala humana e íntima, onde o ritmo 

estabelecido pelas alturas dos telhados, pela topografia e pela simetria das 

fachadas, oferece um resultado harmonioso. A capital maranhense manteve o seu 

centro antigo com a textura compacta e regular, onde as edificações estão 

implantadas de forma contínua, junto às testadas dos lotes, estabelecendo um 

alinhamento sobre as calçadas. Ligeiras modificações na direção e largura das vias 

e a determinação de pequenos espaços abertos espalhados na área criam o 

peculiar ritmo da paisagem urbana de São Luís. 
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Figura 4.18 - Vista da Praça Benedito Leite 

 

4.4.3 As edificações 

 

Para que este conjunto sobrevivesse até os dias de hoje, muito contribuiu, 

ainda que de forma paradoxal, a conjuntura de estagnação econômica que se 

abateu sobre a região do meio norte brasileiro na primeira metade do século XX. A 

falta de recursos para a execução de obras inviabilizou aqui, ao contrário do que 

ocorreu em grandes cidades brasileiras, os movimentos de renovação urbana com 

as demolições de valiosas áreas históricas. 

Em contra partida, foi determinante a natureza extremamente sólida das 

construções, erigidas em grossas paredes de pedra e argamassa aglutinadas a cal, 

com a utilização de madeiras de lei, serralharias, cantarias de Lioz, e muitas vezes 

tendo as fachadas revestidas de azulejos, para que permitissem um trabalho urbano 

voltado para a preservação.   
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Figura 4.19 - Fachada de azulejos do conjunto da Rua Portugal. 

 

Ao mesmo tempo, o estilo de implantação dos lotes urbanos permitiu as 

edificações geminadas, que se escoram mutuamente, configurando blocos 

compactos, quase sem os vazios de meio de quadra. 

Construídas sobre uma bem fundada infra-estrutura de ruas, 

pavimentadas com as pedras graníticas e emolduradas por calçadas de cantaria e 

que eram servidas por um engenhoso sistema de galerias subterrâneas para 

drenagem das águas pluviais, além de uma inusitada e pioneira rede de esgotos, 

utilizando manilhas inglesas de cerâmica vitrificada.  

Implantadas nos lotes com as plantas geralmente em forma de L, sendo 

as maiores em forma de U, com os pátios internos, as edificações caracterizam-se 

ainda pelos telhados em telha de barro do tipo capa-e-canal, os beirais curtos 

terminados com cimalhas trabalhadas, vãos estreitos regularmente dispostos e 

emoldurados, balcões guarnecidos de grades de ferro batido e pisos em lajes de 

pedra. São dotadas ainda de elementos construtivos que favorecem a sua 

adequação ao calor equatorial, como os elevados pés-direitos e as varandas 

posteriores de madeira de lei guarnecidas de esquadrias do tipo “venezianas”. 
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Figura 4.20 - Fachadas posteriores guarnecidas de gelosias e caixilhos. 

 

 Com a mesma finalidade destacam-se ainda os forros vazados em 

espinha de peixe, os mirantes, (pavimento que aproveita o desvão gerado pela 

inclinação de telhado) que além de pontos privilegiados de observação da entrada 

dos navios no porto e sinalização sobre os preços das mercadorias, também 

funcionavam como chaminés de ventilação. 

Breve análise dos elementos arquitetônicos e detalhes construtivos 

revelam as evidentes intenções dos construtores portugueses na adequação da sua 

arquitetura às condições ambientais do sítio escolhido, criando ambiente de sombra 

e ventilação no interior dos sobrados. O pé direito elevado, os forros vazados em 

espinha de peixe, as varandas posteriores abertas com as rótulas móveis ou osias, 

os mirantes funcionando como chaminés, deixando correr a ventilação.  
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Figura 4.21 - Detalhe de fachada de sobrado com mirante 

 

Há também grande ocorrência de fachadas revestidas de azulejos 

importados, predominantemente portugueses, mas também outros de origem 

francesa e holandesa como dos poucos requintes de acabamento mais luxuoso e 

que conferem a São Luís o título de Cidade dos Azulejos.  

Este tipo de revestimento cerâmico, além de atender ao requisito estético 

e de status social, possui o alto poder de impermeabilização, constituindo proteção 

contra as chuvas intensas, tendo uma durabilidade infinitamente maior do que as 

fachadas de massa pintada, cuja pintura precisa ser renovada a cada ano, e 

também colabora para maior conforto ambiental no interior dos edifícios, por ser o 

azulejo uma superfície que reflete os raios solares e, portanto absorve menos calor. 

  

      
Figura 4.22 - Fachadas com influências dos estilos art nouveau. 
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Verifica-se um número significativo de construções de caráter oficial e civil 

com as características neoclássicas do século XIX e primeiras décadas do XX, 

apresentando desenhos e adornos, principalmente na composição dos elementos de 

fachada, como platibandas, frontões triangulares, colunatas e escadarias. Observa-

se por todo este cenário urbano maranhense, discretas influências dos estilos “Art 

nouveau”, “Art deco” e “Rococó”, que aqui chegaram no início do século XX. 

Outra característica marcante da arquitetura civil em São Luís é a 

imponente dimensão e solidez dos sobrados. Muitos com mais de mil metros 

quadrados de área, construídos sobre paredes externas de quase um metro de 

espessura, em pedra argamassada, com as divisões internas de taipa.    

Entre as tipologias das edificações características do Centro Histórico de 

São Luís, destacam-se: os solares, os sobrados, as moradas inteiras, as meias-

moradas e casas “porta-e-janela”. 

 

 
Figura 4.23 – Solar que hoje abriga a sede da reitoria da Universidade Federal do Maranhão 

 

Os Solares 

Os solares são sobrados residenciais erguidos pelas classes abastadas 

do século XVIII, com suntuosidade e apuro no acabamento, apresentando portais 

em pedra, algumas de feições neoclássicas com os frontões triangulares, balcões 

sinuosos sacadas em cantaria de lioz, e os guarda-corpos em gradis de ferro forjado 

ou fundido. Internamente, no pavimento térreo, um grande vestíbulo com piso 
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geralmente decorado com uma combinação de seixos de rio e lajes de lioz, dá 

acesso à escada principal que conduz aos pavimentos superiores, onde a família 

habitava, pois o térreo era destinado a abrigo de carruagens e dependências de 

serviços. 

 
Figura 4.24 - Sobradão da Praia Grande de uso comercial e residencial. 

 

Os Sobrados 

Os sobrados destacam-se na paisagem do centro histórico, com as 

construções de até quatro pavimentos. A maioria deles possui sacadas em lioz, ou 

balcões corridos em toda a extensão de abertura dos vãos, os quais são 

guarnecidos por gradis de ferro com os desenhos variados. Os sobrados tinham o 

uso misto: no térreo funcionava o comércio e dependências de serviço; nos demais 

pavimentos o uso era residencial. As dependências da parte posterior, sempre 

formadas por avarandados corridos, protegidos por venezianas voltadas para o pátio 

interno. Um bom número dessas edificações possui mirantes e revestimento de 

azulejos nas fachadas. 
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As Casas Térreas 

As casas térreas maranhenses são tipologicamente conhecidas como: 

a) morada-inteira :uma porta central, com duas janelas de cada lado;  

b) meia-morada : uma porta em uma das extremidades e duas janelas ao 

lado; 

c) porta-e-janela: a edificação mais simples, geralmente de uso 

residencial popular, com a fachada principal apresentando , como o 

nome diz, apenas dois vãos - uma porta e uma janela. Esse tipo de 

habitação dispõe, em geral, de apenas essa fachada principal e a dos 

fundos, não havendo, na maioria dos casos, espaços laterais entre a 

edificação e as vizinhas. A casa porta-e-janela tem largura média em 

torno de 3,00 a 4,00 m, sendo implantadas em lotes com profundidade 

média entre 10 e 20 m. Este tipo de habitação reflete um modo de 

parcelamento urbano bastante peculiar em São Luís, o que permite a 

um número expressivo de famílias de baixa renda morar próximo aos 

locais de trabalho e aos serviços públicos.  Embora em menor número 

existem as variações em torno destes tipos principais que são: a 

morada-e-meia, morada-e-comércio e ¾ de morada. 

 

 

 

Figura 4.25 - 1) Porta-e-janela, 2) Morada-inteira, 3) Meia-morada e comércio, 

4) Meia –morada, 5) ¾ de morada e 6) Morada-e-meia 
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4.4.4 As áreas de proteção legal 

 

O acervo arquitetônico e urbanístico do Centro Histórico de São Luís 

encontra-se dividido em duas grandes zonas urbanas tombadas sob proteção 

jurídica, com as seguintes esferas de competência e atribuição legal quanto a 

preservação, manutenção e fiscalização (ver mapa com delimitação das áreas): 

 

 

 

 
 
Figura 4.26 - Mapa delimitando os contornos do anel viário e as três áreas de proteção 

Mundial, Federal e Estadual. 
 

 

Áreas e Monumentos sob Proteção Jurídica Federal: 

Acervo arquitetônico e paisagístico tombado em 23 de dezembro de 1955 

e 13 de março de 1974 pelo Governo Federal através do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. São aproximadamente 1.000 imóveis de valor 

histórico e paisagístico, compreendendo os bairros da Praia Grande, Desterro e 
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Ribeirão; as praças Benedito Leite e João Francisco Lisboa e o acervo arquitetônico 

e paisagístico da Praça Gonçalves Dias, totalizando área aproximada de 90 

hectares.  

Além desses dois conjuntos urbanos, constituem parte integrante do 

acervo ora considerado, várias edificações e monumentos isolados situados em 

áreas diversas do Centro Histórico. Toda a área do Tombamento Federal está 

delimitada no zoneamento do Plano Diretor do Município como ZPH. 

 

Áreas e Monumentos sob Proteção Jurídica Estadual: 

Área com cerca de 250 hectares protegida pelo Decreto Estadual nº 

10.089. de 06 de março de 1986, compreendendo aproximadamente 4.500 imóveis 

de valor histórico e artístico, delimitada no Plano Diretor do Município como ZPH. 

 

Áreas e Monumentos sob Proteção Jurídica Municipal: 

Área urbana denominada Zona de Preservação Histórica - ZPH, 

abrangendo na ZPH-1 as duas áreas acima mencionadas, respectivamente, Zona 

Tombada Federal e Zona Tombada Estadual, e na ZPH-2, as áreas de entorno e 

preservação ambiental do Aterro do Bacanga e do Parque do Bom Menino, 

conforme disposições do Plano Diretor Urbanístico de 1992 (Lei Municipal nº 2.352, 

de 29/12/92). 

Finalmente a UNESCO inscreveu, em 06 de Dezembro de 1997, parte do 

centro histórico na lista do Patrimônio Mundial. Este perímetro, que no mapa 

aparece em amarelo, é um pouco mais abrangente que o perímetro federal, tendo 

em vista a necessidade antevista pelos técnicos do ICOMOS, que visitaram a cidade 

no ano de 1996 no sentido de fazê-lo coincidir com o perímetro abrangido pela 

planta original de 1640. Atualmente o IPHAN está ultimando esforços no sentido de 

promover a rerratificação da sua própria área de proteção para fazê-la coincidir com 

a área definida pela UNESCO. 
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Figura 4.27 – Foto satélite da ilha tendo ao centro o promontório formado pelos rios Bacanga e 

Anil. 
 

4.4.5 O espaço geográfico 

 

Outro aspecto importante para a avaliação do centro histórico 

propriamente dito, é o conhecimento do contexto geográfico onde se insere, tendo 

em vista a sua localização geográfica em um sítio muito peculiar e diferenciado  

Forte peculiaridade do aspecto territorial é o fato de que São Luís, a capital do 

estado do Maranhão encontra-se situada em uma ilha em pleno estuário, com 

1.370km2, localizada há apenas dois graus abaixo da linha do Equador, cujo espaço, 

atualmente se divide com mais três municípios: São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa. 

Estes fatores não devem passar despercebidos, uma vez que por sua 

condição geográfica, uma ilha tende a ser um sistema fechado em si mesmo, fato 

que, limita ainda mais os recursos naturais e, portanto, interferem nos ciclos 

ecológicos, tornando mais críticas e urgentes as conseqüências da poluição. 

Considerando–se a lei da Máxima Entropia e a posição defendida por Zanchetti 

(2000), a propósito dos elevados custos de despoluição, pelo que isto representa no 
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elevado consumo de energia, as ações poluentes decidem à qualidade ambiental, 

influindo nas características do planejamento e gestão da cidade, na medida em 

que: temos que considerar a cidade enquanto fluxos de energia.  

    

 

Figura 4.28 – A visão do conjunto das áreas urbanas expandidas a partir do centro histórico 

 

 Paralelamente, em uma leitura pelo mapa da ilha, entende-se que a 

expansão das áreas urbanas, especialmente durante o século vinte, sempre ocorreu 

a partir do centro histórico, e especialmente nas últimas décadas, com a ampliação 

no sistema viário implantam-se as grandes avenidas, ligando os conjuntos 

residenciais de habitação popular ao núcleo-central histórico.  

Estes outros conjuntos populares por sua vez, financiados na época pelo 

BNH e pela COHAB, e após pela Caixa Econômica Federal, foram localizados em 

terrenos afastados em um raio de 15 km em média.  

Para além destes conjuntos, e também, nos espaços vazios deixados 

entre eles surgem às áreas de invasões, caracterizadas pela irregularidade fundiária, 

densamente povoadas e desprovidas de infra-estrutura.  
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Estão quase sempre à margem dos planos de governo, mas se tornam 

parte do aglomerado urbano, na medida em que as companhias de água e luz 

estendem as suas redes para atendê-los.   

A conseqüência destes fatores tem sido a consolidação de uma cidade 

espalhada e onerosa para o usuário e para o poder público, em virtude do alto custo 

da infra-estrutura e dos serviços públicos. Por conta de todos estes empecilhos a 

administração pública municipal encontra dificuldades permanentes para o 

atendimento dos encargos de limpeza urbana e de drenagem, além dos gastos 

adicionais com o transporte, pois estes constituem pesados ônus permanente no dia 

a dia das classes trabalhadoras. 

Atualmente, com uma população aproximando dos 800 mil habitantes, 

(segundo o IBGE / 2004), a ilha, onde se situa o município de São Luís ostenta 

elevados índices de sub-moradias, e um gravíssimo problema ambiental com a 

ineficácia na destinação final dos esgotos, ocasionando mais uma problemática 

ecológica para este local.   

   

 
Figura 4.29 - Palafitas e submoradias típicas das áreas de expansão que se constituíram a 

partir do centro histórico. 
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E no que se refere ao abastecimento de água, as dificuldades continuam. 

Hoje mesmo, com os seus próprios mananciais limitados, e já muito explorados, 

80% de toda a água consumida na Ilha é proveniente do rio Itapecuru, no continente 

a 70 km de São Luís, pelo aqueduto denominado ITALUÍS administrado pela 

CAEMA (Companhia Estadual de Águas e Saneamento).  

Esta e outras limitações tornam ainda mais difícil para que a cidade 

alcance a categoria de um sistema urbano sustentável, pois, um assentamento 

urbano que satisfaça as necessidades de seus habitantes não deve impor uma 

demanda insustentável pelos recursos de outras localidades (ZANCHETTI, 2000).  

A focalização sobre o contexto onde se insere o centro histórico tornou-se 

necessária, uma vez que a cidade funciona como um organismo. Embora o foco de 

nosso estudo se concentre no seu núcleo original, a compreensão do problema 

exige uma abordagem não dissociada de um todo contextual.  

Argan expressa a sua preocupação no questionamento sobre o conceito 

de centro histórico, alerta para o risco de que as demais áreas sejam relegadas a um 

segundo plano, na medida em que, esta distinção, atribuída ao seu núcleo original, 

estabeleça para ele um tratamento privilegiado. 

Segundo ele: “... se quer conservar a cidade como instituição, não se 

pode admitir que ela conste de uma parte histórica com um valor e de uma parte 

não-histórica, com caráter puramente quantitativo”. (ARGAN, 1989, p. 79) 

Preocupação esta que coincidentemente no mesmo ano, suscitou uma 

outra reflexão, voltada para o caso específico de São Luís, só que desta feita, 

expressa  em artigo de um jornal diário da capital no dia 8 de Setembro de 1989 

data do aniversário da cidade.  

A cidade de São Luís é um elaborado organismo vivo. Em uma visão 

simbólica, quando vista pelo mapa, assemelha-se a uma grande árvore com as 

raízes, o tronco e os galhos em um crescimento constante pelos bairros em infinitas 

ramificações. Também, nela pode surgerir a idéia de se afigurar tal como um corpo 

humano e nos vem as inevitáveis comparações como: o coração da cidade; as 

artérias e o sistema nervoso. Este último, formado pelas redes de energia elétrica e 

de comunicações. 

Tal como um organismo vivo, que nasce e cresce continuamente, a 

cidade é sensível. Ela sente e se ressente, quando abandonada, mas igualmente, 

recupera-se quando bem tratada. Como as demais cidades, ela pode também 
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adoecer e ser curada em seu todo ou em partes. 

Na maltratada e antiga árvore simbolizando São Luís, não resta dúvida de 

que o centro histórico realiza o papel de uma sólida raiz. Nas imediações da Praia 

Grande foi plantada a sua semente no início do século XVII , e foi a partir desse 

núcleo original que toda a cidade se desenvolveu até os dias de hoje. 

A comparação desta imagem ajuda na resposta das indagações muitas 

vezes colocada:  

porque é importante investir na preservação do Centro Histórico, mesmo 
quando os grandes galhos, representados pelos bairros periféricos, sempre 
populosos e carentes, permanentemente atacados por toda espécie de 
pragas, sofrem com gravíssimos problemas sociais. 

 

A visão da cidade como um organismo único e vivo, mostra que é 

essencial conservar, e muito bem conservado, o seu núcleo original, o qual funciona 

como raiz, cérebro e coração. Por outro lado, assim como a semente de uma planta 

determina a sua espécie, é o Centro Histórico que determina as extraordinárias 

características arquitetônicas e urbanísticas que conferem a personalidade de São 

Luís.  

 
Figura 4.30 - Cenário típico dos grandes bairro periféricos e carentes. 

 

4.5 O cenário anterior. O Estado de Conservação (1979) 

 

Um item merecedor de um destaque especial, nesta avaliação é aquele 

que focaliza do precário estado de conservação do acervo por ocasião do início do 

PPRCHSL. Sem conhecer bem a situação de abandono e destruição ameaçadora 
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de uma parte do conjunto em 1978, atualmente é quase impossível aquilatar com 

precisão as transformações ocorridas.  

Estas condições merecem ser clarificadas, porque elas influenciaram nas 

tomadas de algumas decisões de projeto e na definição de determinadas 

prioridades, como um dos elementos de definição das estratégias de 

desenvolvimento versus conservação.  

O fato é que, em face de sua extensão e de suas peculiaridades, cada 

parte do centro histórico vinha subsistindo de forma diferenciada. Ou seja, algumas 

zonas reagiram melhor do que outros à passagem do tempo.  

De forma geral, distinguiam-se duas áreas principais no que tange ao 

estado de conservação: Aquela que corresponde ao núcleo original, à zona portuária 

e adjacências, onde estão os bairros da Praia Grande, Desterro e Portinho, que 

apresentavam nas últimas décadas um quadro preocupante de abandono e 

destruição iminente. A segunda, envolvendo a maior extensão e que se estende 

desde o Largo do Carmo até a Praça Deodoro e do Cemitério do Gavião até a Praça 

Gonçalves Dias, mais bem conservada pela vitalidade econômica.  

 

 
Figura 4.31 - Rua Grande, (antigo Caminho Grande) tornou-se movimentada pelo comércio. 
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No núcleo original, havia se localizado o grande centro comercial; no 

período de apogeu econômico, mas entrando o século XX, com a falência das 

navegações e dos negócios de importação e exportação, o porto foi sendo 

abandonado 

O comércio principal transferiu-se para a parte alta da cidade em direção 

ao caminho grande, (que depois veio a ser a tradicional Rua Grande), buscando a 

nova rota de comunicação, que passou a ser feita pelo interior da ilha, através de 

rodovias, ferrovias e aeroporto. Assim é que se explica porque justamente a parte do 

centro histórico onde se localizam os grandes conjuntos arquitetônicos, com os 

maiores e mais ricos sobrados, é que entrou primeiro em estado de degradação em 

função do abandono por parte de seus tradicionais proprietários, ao mesmo tempo, 

em que ia sendo sublocada e usada por atividades marginais 

. 

 

 
Figura 4.32 - Cenário da rua  do Giz em 1979. A agressão do tráfego pesado nas ruas que 

foram projetadas em 1615. 
 

Esta, provavelmente, foi a razão pela qual o antigo Serviço do Patrimônio 

Nacional / SPHAN, escolheu este perímetro para efetivar os seus tombamentos, 

ainda nas décadas de 50 a 70. Buscava-se, a partir de então, proteger a parte 

visivelmente mais degradada, mas que era ao mesmo tempo, no entendimento da 

época, a mais antiga e valiosa do ponto de vista urbano e arquitetônico. 
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A propósito do estado de conservação desta parte do centro histórico, 

vale lembrar o conteúdo informativo e documentado pela imprensa local no artigo Os 

Antecedentes e a Obra do jornal O Estado do Maranhão de 08/09/89:  

Nas últimas décadas, a despeito de muitos esforços realizados, este núcleo 
vital de nossa cidade esteve gravemente ameaçado. Há apenas cinco anos 
(...)   no ano de 1984) tínhamos todos os elementos para escrever a crônica 
de uma cidade abandonada, apenas registrando a situação do Centro 
Histórico. Precisamente em Dezembro de 1986, atingimos o clímax da 
situação. (...) data marcante das ruínas de alguns dos melhores exemplares 
do conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís. Edificações que 
fizeram a glória da capital maranhense durante o apogeu dos séculos XVIII 
e XIX, jaziam sob escombros Esta é uma reminiscência dolorosa, mas muito 
recente, e é preciso registrá-la para avaliarmos a situação atual. (Trecho do 
artigo) 

 

Realmente, São Luís respirava o abandono.  

Havia ruínas nos galpões comerciais, já então destinados ao Centro de 

Criatividade Odylo Costa Filho; o sobrado da Montanha Russa, a antiga Casa da 

Câmara na Praça João Lisboa, e dezenas de outros imóveis do centro histórico 

seguiam o mesmo caminho.  

O Sobrado da Praça do Comércio, o maior e mais expressivo, de grande 

valor arquitetônico e ambiental, localizado bem no coração da Praia Grande (a 300 

metros do Palácio do Leões) ostentava  a sua carcaça desfeita em  ruínas 

enegrecidas. Suas últimas fachadas ainda de pé, ironicamente apoiadas em um 

emaranhado de paus podres, pareciam uma estrutura de palafita. 

 
Figura 4.33 - A Praça do Comércio em 1985. Tráfego intenso, postes de concreto e o maior 

sobrado em ruínas. 
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Como todo prédio em ruína, havia se tornado uma chaga no corpo vivo da 

cidade. Ele exsudava mal cheiro,  povoado de ratos, repleto de lixo. Tornara-se uma 

célula cancerosa, antro de banditismo expandindo a sua deterioração, ameaçando 

os sobrados vizinhos e a segurança dos transeuntes. 

Esse quadro doloroso era o cenário cotidiano e obrigatório de quem 

transitasse pela Praça do Comércio.  

Não vale a pena descrever todo o resto, mas apenas lembrar que igual 

quadro se repetia com o sobrado da Cia. Telefônica, desabado sobre as escadarias 

de mármore de Lióz da Rua do Giz, a poucos metros dali. 

Mas o mal não se restringia às edificações, atacava as entranhas da 

cidade, suas artérias, seu sistema nervoso. 

Passagem obrigatória de quem vem da zona norte para o centro, a ponte 

São Francisco tinha a sua estrutura ameaçada pela corrosão dos pilares.  

 

   

Figura 4.34 - Fachada da antiga sede da Companhia Telefônica completamente arruinada em 
1986. 

 

Engarrafamentos freqüentes iniciavam-se no meio da ponte e se 

estendiam ao longo da Av. Beira Mar com as suas pistas pródigas em buracos e 

calombos. 
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O Cais da Sagração sofria com as imensas rachaduras, cuja erosão 

atingia as fundações do Palácio dos Leões. Mais adiante, o coreto da Rampa 

Campos Melo, havia se tornado em imundo abrigo de mendigos. 

 

 
Figura 4.35 - Tráfego pesado e engarrafamento em plena  Rua Direita no ano de 1985. 

 

Na Rua Portugal, na Praia Grande, permitia-se a entrada de qualquer 

veículo, inclusive caminhões de grande porte, ocasionando grande 

congestionamento. Estes para descarregar qualquer mercadoria, em qualquer 

horário, paravam no meio da rua entre duas fileiras de automóveis estacionados 

desde cedo. Os automóveis, por sua vez, invadiam praças e calçadas, tirando dos 

pedestres a mínima liberdade de caminhar em segurança. 

Em muitos trechos não havia mais calçadas, elas foram sendo reduzidas 

nos últimos tempos, por pura reverência ao automóvel. Afinal essas ruas foram 

projetadas em 1615, quando nem carroças havia para transitar. 

No alto um perigoso emaranhado de fios elétricos, grandes 

transformadores e postes de concreto, também contribuíam para descaracterizar o 

conjunto. Uma corriqueira chuva de inverno, tão comum no período de Dezembro a 

julho, era suficiente para inundar toda a Praça do Comércio e adjacências e tornar 

um inferno a vida dos comerciantes e trabalhadores da área. 
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Figura 4.36 – Imagens de ruínas no período de abandono. 
 
 

Torna-se oportuno ainda registrar algumas das manchetes de matérias 

que ocupavam páginas inteiras dos principais jornais do período de 78 a 86:  

a) Patrimônio Em Pedaços: Uma Operação Para Salvar O Que Resta. O 
Estado do Maranhão. Em 05/12/79. A notícia referia-se à Operação 
Monumentos Históricos do Maranhão, trabalho de pesquisa que resultou no 
livro Monumentos Históricos do Maranhão. b) Praia Grande: Sob A 
Permanente Ameaça de Uma Irreparável Destruição. Jornal de Hoje. 
12/12/84. c) Patrimônio em Ruínas Pede Socorro O Estado do Maranhão, 
1985. d) Centro Histórico Pede Restauração Urgente idem, 1986. e) 
Patrimônio Histórico Arruinado: Beleza de São Luís, Desmorona por Falta 
de Preservação.  O Imparcial. 1986. f) “São Luís Agoniza Entre Ladeiras 
Becos e Escadarias O Imparcial” 1986. g) “São Luís Pode Perder Conjunto 
Arquitetônico”  1986 

 

Estas informações sobre a origem da cidade, de sua evolução urbana, 

das características marcantes, assim como a descrição dos cenários anteriores, 

buscam fornecer dados e referencias essenciais para a compreensão da análise, 

especificamente sobre as políticas de preservação que orientaram a implementação 

do PPRCHSL, adotando-se como roteiro as etapas indicadas no documento: 

Reflexões sobre o planejamento da conservação urbana integrada, de Silvio 

Zanchetti e Jukka Jokilehto. 
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5 A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇAO E 
REVITALIZAÇAO DO CENTRO HISTORICO DE SAO LUIS / 
PPRCHSL 

 

Neste capítulo apresenta-se a forma do surgimento do Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, com os dois 

importantes estudos que o antecederam bem como a intervenção de Aloísio 

Magalhães, como presidente do então IPHAN e que suscitou a realização de um 

amplo seminário em São Luís; o surgimento das políticas de preservação adotadas; 

a estrutura do Programa, e de como ocorreu o repensar das hipóteses destes 

passos iniciais, com as estratégias reconduzidas. 

Primeiramente, um resumo dos estudos de outras duas propostas de 

planejamento elaboradas, anteriormente, para a mesma área, os trabalhos dos 

arquitetos Viana de Lima em 1973 e John Gisiger em 1979. E como uma forma para 

estabelecimento de estudo comparativo, uma analise destes dois planos sob os 

critérios e princípios da CI. 

 

5.1 A proposta anterior do arquiteto VIANA DE LIMA 

 

Em 1973, São Luís recebeu, por solicitação do governo estadual, a visita 

do Arquiteto Viana de Lima a serviço da UNESCO, com a missão de preparar um 

diagnóstico e um plano de proposições para a recuperação do centro histórico. O 

documento produzido então, reuniu pela primeira vez um levantamento fotográfico e 

uma cartografia eficientes que permitiram ao eminente arquiteto o estabelecimento 

de uma visão do conjunto, identificando o centro histórico no contexto da ilha de São 

Luís como um todo. Já naquela época Viana de Lima aplicava a visão do conjunto e 

não aquela de considerar monumentos isolados 

Associado a esta documentação fotográfica e cartográfica, uma minuciosa 

pesquisa histórica permitiu compor um dos primeiros estudos tecnicamente 

convincentes da evolução urbana de São Luís e à partir daí estabelecer uma 

setorização para as pesquisas e um escalonamento de prioridades para as futuras 

intervenções.  

 No relatório Viana de Lima, verifica-se que além de análises detalhadas 

ali já se encontravam os fundamentos de muitas das intervenções e propostas que 

seriam adotadas duas décadas após.  
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Assim, estava ali esboçada a proposta de se construir um aterro às 

margens do rio Bacanga para permitir a construção de um anel viário em torno do 

centro histórico e criar estacionamentos áreas de lazer e de serviços, intervenções 

que posteriormente foram realizadas, assim como a construção da ponte Bandeira 

Tribuzzi, em direção às praias da ilha. 

Naquele momento, ainda nos idos de 1973 já estava se evidenciando a 

necessidade de remover os elementos poluidores da paisagem urbana como as 

fiações elétrica e telefônica aéreas, postes, transformadores e grandes placas que o 

comércio desde então utilizava e que descaracterizava as belas fachadas das 

edificações.  

Viana de Lima analisou e diagnosticou, por exemplo, as questões do 

trânsito de veículos na área e fez várias proposições de intervenções urbanas. 

Algumas delas posteriormente adotadas estão em pleno uso até os nossos dias. E 

ressaltou a importância da questão do uso do solo urbano bastante diversificado. 

Mas o importante na sua análise feita em 1973, foi a determinação em 

tratar a preservação do patrimônio arquitetônico com uma visão abrangente e de 

conjunto do ponto de vista da espacialidade urbana, dos usos e com evidentes 

preocupações ambientais.  

Como em todo projeto, há hipóteses diretamente ligadas ao problema 

estudado, e criadoras de expectativas, acompanhadas de vários percursos para os 

resultados, os quais funcionarão tanto como uma provável resposta, ou como um 

guia para os passos subseqüentes. Levam a repensar em uma visão de reconduzir 

as estratégias. Para RUDIO (1992, p.78): ”a hipótese tem por característica” o fato 

de ser testada para se verificar a sua validade.    

Para esta verificação aplicou-se o diagrama das categorias de análise da 

Conservação Integrada ao trabalho de Viana de Lima, e mais detalhadamente o 

quadro dos requisitos. Ficou em evidencia que seu Plano cumpriu apenas 

parcialmente as etapas 1.Análise e avaliação onde nossa avaliação confere 07 

pontos dos 30 possíveis e na etapa 2.Elaboração de proposições e propostas, onde 

conferimos 6 dos 30. Chegou-se a conclusão que o plano como um todo mediante 

esta avaliação alcança um total de apenas 13 de um total possível de 113 pontos.  

Verifica-se deficiências já nas duas primeiras etapas e que se traduzem 

principalmente no fato de haver sido um plano elaborado isoladamente por um único 

autor. Ocorre que, tendo sido contratado pela UNESCO para esta tarefa, trabalhou 
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tecnicamente com perfeição, mas através de rápidos contatos com alguns 

profissionais vinculados às instituições locais.  Permaneceu no local por um curto 

período de algumas semanas, concluiu seu trabalho e jamais retornou à cidade. 

Portanto é seguro afirmar que também não contou com a participação da sociedade 

civil ou da comunidade do centro histórico.  

Sendo um profissional de notório saber e grande competência técnica 

cumpriu com bastante eficiência apenas os itens das etapas 1 e 2 que dele 

dependiam, mas limitado pelo tempo e a falta de entrosamento local não teve como 

preparar as bases para as etapas subseqüentes 3 e 4.  

No plano de Viana de Lima faltaram a negociação e a sua 

implementação; o controle e o monitoramento das ações dos atores, e a participação 

da comunidade. Logo, faltou uma estrutura lógica de inter-relacionamento possível 

entre as ações para a reabilitação e revitalização urbana.  Assim as mesmas não se 

realizaram ficando o trabalho dado como concluído 

Assim é que à luz de uma verificação utilizando o gabarito da 

Conservação Integrada e do modelo representado no diagrama estas terão sido as 

deficiências que impediram a realização do planejamento, relegando aqueles 

estudos ao esquecimento. Dez anos depois um integrante do GT do PPRCHSL 

localizou uma das cópias do Relatório Viana de Lima, dentro de três caixas 

empoeiradas nas prateleiras de um arquivo da sede da UNESCO em Brasília.  

Outra cópia existia nos arquivos do IPHAN no Palácio Gustavo Capanema 

do Rio de Janeiro. Nenhuma cópia deste trabalho que era rico em pesquisa histórica, 

cartografia, fotografias e propostas de soluções urbanas para o centro histórico, 

havia sido encontrada em São Luís.  
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Figura 5.1 – Diagrama da CI aplicada ao Plano de Viana de Lima 

 

5.2. A proposta do arquiteto JOHN GISIGER 

 

Já em 1978, tomava forma a proposta do arquiteto John Gisiger, que 

havia sido contratado pela Secretaria de Planejamento do Estado para elaborar seus 

estudos. Algumas diferenças do caso anterior já se verificam desde a origem. 

Embora trabalhando isoladamente este profissional fora contratado para elaborar 

sua proposta no âmbito da administração pública estadual por decisão do Secretário 

daquela pasta, que se sensibilizara com a preocupação manifesta pelo arquiteto 

recém chegado à cidade em face ao visível e preocupante estado de abandono da 

área.      

John Gisiger, nascido americano fora criado em São Paulo onde seu pai 

viera trabalhar durante muitos anos. Depois voltou aos EUA por um tempo 

necessário para se formar em arquitetura. Logo retornou ao Brasil fixando residência 

no Rio de Janeiro, onde por vários anos trabalhou para escritórios de engenharia e 

arquitetura. Inquieto e insatisfeito profissionalmente abandonou uma carreira 

promissora de funcionário multinacional para iniciar uma viagem solitária pela 

Amazônia com intuito de melhor conhecer o Brasil.  

Do Rio seguiu o caminho das expedições científicas do século XIX, 

atravessando o país central em uma rota diagonal até a cidade de Letícia na 
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fronteira com a Bolívia. Desceu o Rio Amazonas em balsas, parou em Manaus onde 

trabalhou por algum tempo no escritório do arquiteto Severiano Porto.  

De Manaus partiu rumo a Belém onde ficou o tempo de um turista 

registrando o que via em seu caderno de desenhos. Chegou a São Luís a bordo de 

uma canoa costeira e se surpreendeu com a dimensão do conjunto arquitetônico do 

qual nunca ouvira falar em comparação à fama de Ouro Preto, Salvador e Olinda.  

Assustou-se com o quadro de abandono. Alugou um precário mirante no 

Solar dos Belford de onde podia descortinar o porto e os telhados da Praia Grande. 

Começou a sonhar com um grande projeto de reabilitação para a área. Retratava o 

conjunto arquitetônico nos bancos do Largo do Carmo. Seus traços chamaram a 

atenção dos senadores do Senadinho da Praça.  

Bernardo Almeida escritor, historiador e jornalista, intrigado com a 

presença daquele gringo que desenhava o entrevistou e publicou seus desenhos e o 

seu sonho num dos maiores jornais da cidade. 

Miguel Nunes então presidente da empresa de energia elétrica leu a 

reportagem admirou-se dos desenhos e da proposta e mandou chamar o 

estrangeiro. Um passo a mais, uma reunião e logo se articulou uma forma de 

contratar o arquiteto visitante para trabalhar. No momento seguinte, Paulo 

Marquesini um sociólogo e então Secretário de Estado de Coordenação e 

Planejamento contrata o arquiteto John Ulrich Gisiger para desenvolver suas 

propostas.   

Assim é que, radicado em São Luís, logo estabeleceu laços de 

relacionamento social ao mesmo tempo em que exercia suas atividades de busca de 

dados, cartografia e colocava no papel o desenho de suas idéias. Pouco a pouco 

seu plano foi tomando forma e obtendo a colaboração informal de outros poucos 

arquitetos, engenheiros e urbanistas da cidade.  

Quando foi dado como concluído no entanto ainda era um trabalho de um 

único autor. Gisiger possuía qualidades técnicas excepcionais e conseguiu reunir 

com um esforço de pesquisa nos órgãos locais, os dados elementares para elaborar 

um diagnóstico preliminar e algumas proposições sensatas e importantes. 

  Assim como o de Viana de Lima, ele atendia parcialmente aos dois 

primeiros princípios da conservação integrada a “análise e avaliação” além da 

“elaboração de soluções e propostas alternativas”. 
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Figura 5.2 – O álbum renovação urbana da Praia Grande e o arquiteto John Gisiger. 

 

O capítulo inicial denomina-se “PORQUE A PRAIA GRANDE” com sub-itens 

de justificativas que tratam de Patrimônio Histórico e Patrimônio Imobiliário, Turismo 

e Urbanismo. Em um texto conciso e objetivo abordava apenas o essencial, 

avaliando e contextualizando o conjunto do centro de São Luís na ótica da 

necessidade de conservação. E segue apresentando um plano com proposições em 

que primeiramente delimitava a Área do Projeto, descrevia as formas de ocupação, 

avaliando o patrimônio imobiliário, tratando de questões tão atuais como circulação 

de veículos e de pedestres, redes de utilidades públicas, e finalizava com 

proposições específicas para alguns logradouros considerado na análise como 

estratégicos pela sua posição na malha urbana e pelos conjuntos de sobrados que 

os ladeavam. Igualmente fazia proposições de formas de aproveitamento da beira-

mar reconhecendo o papel importante das atividades portuárias na vida do centro 

histórico.  

Estão ali considerados os aspectos da identificação de valores, a análise 

de tipologias e morfologias e análises funcionais e sociais. E em alguns aspectos 

lembra a metodologia de análise adotada por Kevin Lynch em sua obra A Imagem 

da Cidade. Entretanto como fica mais claro hoje ao aplicarmos o diagrama da CI, 

este trabalho tecnicamente bem concebido estava se encaminhando para o mesmo 

destino dos arquivos por haver sido elaborado em um gabinete fechado e por um 

profissional que, não obstante suas qualidades e dedicação, acabou trabalhando 

quase solitáriamente. Conforme o resultado da aplicação do Gabarito da CI, seu 

planejamento até aí alcançava menos de 20 pontos e igualmente atendia 

parcialmente somente aos dois primeiros princípios da Conservação Integrada.  
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5.3 O papel de Aloísio Magalhães e a Convenção da Praia Grande 

 

Mas a partir deste momento um episódio que envolve aspectos 

conceituais da questão foi determinante para marcar a natureza institucional do 

processo nos anos subseqüentes.  

Muito criativo e competente, mas iniciante nesta seara, o Arquiteto John 

Gisiger, tentando transmitir uma idéia de revitalização havia denominado seu 

trabalho com o título de Renovação Urbana da Praia Grande. 

Este equívoco tornou-se em causa para alarmar alguns especialistas no 

Brasil que na época tinham as atenções voltadas para São Luís. E logo chegaram 

ao IPHAN no Rio de Janeiro os rumores de que um plano de “renovação urbana” 

estaria sendo proposto para São Luís. Seria a demolição do conjunto para a 

edificação de prédios modernos? 

Este episódio singular serviu para atrair a atenção do órgão nacional de 

patrimônio histórico que então encontrava-se distante de São Luís, pois na época, a 

representação mais próxima ficava em Fortaleza. E contribuiu para que Aloísio 

Magalhães elegesse esta capital, como o primeiro centro histórico nacional a ser por 

ele visitado logo após haver assumido a presidência do então IPHAN.  

Ao chegar no entanto, foi surpreendido pelos muitos pontos favoráveis da 

proposta, já então amparada pela convincente utilização de uma maquete da área 

de projeto.  

 
Figura 5.3 - Maquete da área de projeto, construída pelo arquiteto John Gisiger.  Escala 1:750 
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Neste momento Aloísio Magalhães, sabedor da desconfiança 

generalizada que o título equivocado provocara, começa a mudar positivamente a 

trajetória desta iniciativa e sugere com muita ênfase ao Governador do Estado o 

caminho de se realizar um grande encontro de âmbito nacional capaz de dar 

conhecimento sobre o referido trabalho e ao mesmo tempo proporcionar um debate 

esclarecedor sobre a proposta envolvendo a sociedade civil e a comunidade local. 

 Neste momento como se pode ver à luz dos critérios da CI, começaram a 

entrar novos elementos importantes ao processo abrindo-se a perspectiva para a 

participação da comunidade. 

Em decorrência da iniciativa conciliadora e resultado de uma visão 

integradora e democrática de Aloísio Magalhães, assessorado pela arquiteta Briane 

Panitz Bica, e muito bem aceita pelo governador do Estado, foi realizado em São 

Luís no mês de outubro de 1979, a 1ª Convenção da Praia Grande, promovida pelo 

Governo Estadual com o apoio do IPHAN.  

O evento contou com 32 especialistas de vários estados do Brasil 

possuidores de experiência na área. Compareceram técnicos e profissionais 

especializados e competentes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Brasília, da 

Bahia, de Pernambuco e contando com uma representativa participação de técnicos 

e dirigentes de órgãos locais das esferas municipal e estadual, das universidades e 

de sindicatos e diversas entidades de atuação social na área. 

 
Figura 5.4 – Plenária da 1ª convenção da Praia Grande com a presença do governador do 

Estado, João Castelo, do prefeito de São Luís, Mauro Fecury, no momento da fala 
do presidente do IPHAN, Aloísio Magalhães. Outubro de 1979. Sede da 
Associação Comercial do Maranhão. 
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Organizados em grupos de trabalho que durante três dias consecutivos se 

debruçaram sobre os termos da proposta do Arquiteto John Gisiger, tomada naquele 

momento como elemento catalizador dos debates e avaliaram a questão segundo 

quatro vertentes principais assim distribuídas:  

1) Aspectos Sócio-econômicos; 2) Infra-estrutra urbana; 3)Patrimônio 

Arquitetônico; 4)Turismo.  

 

 

Figura 5.5 – Reunião do grupo de trabalho sobre infra-estrutura observada por Aluísio 
Magalhães, de pé a direita, durante a 1ª convenção da Praia Grande. Ao centro 
o mapa da área de trabalho. 

 

Como resultado das primeiras conclusões e deliberações aprovadas em 

plenário ao final dos debates, o governo do Estado assumiu o compromisso de 

através da sua Secretaria de Coordenação e Planejamento, promover a partir dali a 

elaboração de um programa de preservação do centro histórico. 
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Logo a seguir foi aprovada a decisão segundo a qual seria necessário 

instituir um Grupo de Trabalho e uma Comissão de Coordenação que fosse bastante 

representativa dos três níveis de governo e da sociedade civil organizada. 

Este encontro por sua vez veio marcar o início de novas e decisivas 

etapas de negociação e implementação. Logo após seu encerramento, iniciou-se 

uma sucessão de reuniões entre os atores locais, que passaram a aprofundar o 

debate. 

  

5.4 As políticas construídas no debate e adotadas como marco orientador do 

programa 

 

Reavaliando estes eventos à luz dos conceitos da conservação integrada, 

podemos entender hoje que aquela reunião realizada em 1979 constituiu-se num 

importante momento em todo o processo.  

Além de ensejar o debate e envolver os diversos setores, passou a 

assegurar o compromisso da administração pública estadual com a implementação 

de um programa de preservação para o Centro Histórico de São Luís. O trabalho de 

Gisiger seria tomado como referência e fonte de subsídios para dar início a um 

programa a ser preparado com a participação de todos. 

Outro fruto essencial dos debates realizados em 1979, foi a definição das 

políticas de preservação, que passaram desde então a se constituir no ideário e 

marco conceitual e filosófico, norteando a implementação do plano de recuperação 

que naquele primeiro momento, passou a ser conhecido como Projeto Praia Grande, 

por haver designado este bairro como área piloto de intervenção.  

Foram as seguintes as 11 políticas estabelecidas durante o seminário e 

sempre com o propósito de assegurar uma determinada filosofia de atuação: 

1 - Proporcionar a manutenção do uso residencial nas áreas do centro 

Histórico. 

2 - Intensificar as atividades de assistência e promoção social e priorizar 

ações de fomento a geração de emprego e renda. 

3 - Apoiar a instalação de centros profissionalizantes. 

4 - Incentivar as manifestações culturais e educacionais mediante o 

estabelecimento de centros culturais e de criatividade e do 

fortalecimento das instituições públicas e privadas que se dedicam à 
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ação e difusão cultural, bem como apoiar as manifestações artísticas 

de indivíduos ou grupos comunitários sediados na área. 

5 - Restaurar e preservar o patrimônio arquitetônico e ambiental urbano 

do Centro Histórico, reintegrando-o à dinâmica social e econômica da 

cidade, em condições adequadas de utilização e apropriação social. 

6 - Promover a revitalização econômica do comércio varejista, 

especialmente de gêneros alimentícios regionais e artesanato e das 

atividades relacionadas ao turismo cultural. 

7 - Adequar as redes de utilidades, serviços e logradouros públicos: água, 

esgoto, drenagem, energia elétrica, telefone, limpeza urbana, 

transporte, saúde, segurança, praças e rede viária, de forma a 

beneficiar a população residente e usuários, propiciando ademais 

uma ocupação coerente e diversificada do centro histórico. 

8 - Dinamizar as atividades portuárias tradicionais, visando à revitalização 

das funções econômicas e culturais mais representativas do Centro 

Histórico, relativas à pesca artesanal e ao transporte hidroviário de 

passageiros e carga. 

9 - Contribuir para o incremento do associativismo e consolidação das 

entidades de classe, de forma a garantir uma participação efetiva da 

comunidade no processo de preservação e revitalização do centro 

histórico. 

10 - Garantir um processo permanente de avaliação crítica do Programa 

de preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís. 

11 - Assegurar o compromisso político da administração pública quanto à 

inclusão dos temas relativos à restauração e à conservação dos bens 

culturais nos planos de governo estadual e municipal. 

 

Revisando estas normas à luz dos conceitos preconizados pela 

Conservação Integrada, pode-se identificar na essência deste Programa, um 

razoável grau de identificação com os mesmos.  

Posteriormente, essas políticas serviram de base para a formatação do 

programa que foi finalizado em 1982, e teve uma nova versão atualizada e ilustrada 

em 1986.  
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5.5 A Estrutura do PPRCHSL 

 

Em todos os documentos publicados ou mesmo aqueles encontrados nos 

arquivos o programa manteve ao longo de sua existência uma estrutura composta 

de 11 subprogramas criados para atender às políticas adotadas:  

 

1)Subprograma de Promoção Social e Habitação no Centro Histórico 

de São Luís. 

A questão habitacional constitui-se um dos mais graves problemas sociais 

do país.  Na cidade de São Luís o déficit atual alcança cerca de 25 mil domicílios 

para pessoas que se encontram nas áreas periféricas em condições muito precárias. 

Todavia existe no centro histórico uma rara oportunidade de conjugar as soluções 

necessárias para preservar o rico acervo de arquitetura urbana e ao mesmo tempo 

minorar o agudo problema habitacional para um razoável contingente de 

trabalhadores que necessitam morar perto do seu local de trabalho. 

Há muito tempo esta parte da cidade possui um expressivo número de 

unidades habitacionais ocupadas por diferentes classes sociais: desde as 

residências de classe média alta, passando pelas residências unifamiliares de classe 

média baixa até os “cortiços”, grandes sobrados coloniais ocupados em regime 

multifamiliar sob péssimas condições de habitabilidade por não apresentar os 

mínimos requisitos quanto à segurança, salubridade e espaço vital. 

Entretanto, há aí também um estoque de área construída que se encontra 

sub-utilizado ou mesmo em ruínas, que se devidamente adaptado, poderá permitir 

uma intensificação do uso residencial, reforçando as características de diversidade 

na utilização do solo urbano. 

O grande argumento a favor, é a pré-existência de toda uma infra-

estrutura e serviços públicos instalados no setor, o que contribuirá para minimizar os 

custos de implementação de um programa habitacional. Ao mesmo tempo a 

presença do morador contribui para estabelecer um vínculo maior entre os cidadãos 

e o espaço urbano, tornando-os diretamente interessados em sua conservação.  

 

2) Subprograma de Restauração do Patrimônio Artístico e 

Arquitetônico 

Destina-se a assegurar a restauração e conservação dos monumentos 
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mais eruditos e outros de caráter religioso, como as Igrejas e Palácios, cuja 

recuperação se faz cada vez mais urgente, devido ao seu valor referencial para a 

cultura e que se manifesta através da celebração de rituais místicos e tradicionais.  

Além disso é de se considerar os aspectos históricos desses monumentos 

no contexto do conjunto arquitetônico, bem como o seu potencial para contribuir 

como fator de geração de renda proveniente das atividades turísticas. 

 

3)Subprograma de Recuperação da Infra-Estrutura e Serviços 

Públicos. 

O tratamento que se pretende conferir ao Centro Histórico envolve, 

natural e obrigatoriamente, toda a problemática urbana, independentemente de seu 

caráter histórico, uma vez que aí estão localizadas as funções vitais da capital 

maranhense.  

Assim, estão sendo consideradas como prioritárias as questões referentes 

à pavimentação, transporte rodoviário e hidroviário, sinalização de trânsito, 

estacionamentos, saneamento básico (incluindo limpeza urbana, drenagem, 

abastecimento de água, redes de esgoto), redes de energia elétrica e de telefone, e 

outras intervenções.  

 

4)Subprograma de Prédios Públicos no Centro Histórico. 

Centro Histórico de São Luís abriga ainda a maior parte das funções vitais 

da capital maranhense. É grande o número de repartições públicas dos níveis 

federal, estadual e municipal que estão instaladas em antigos sobrados localizados 

nas áreas tombadas pelo Patrimônio Histórico.  

Alguns desses imóveis necessitam de urgentes intervenções capazes de 

assegurar a sua preservação. Esta proposta visa a garantir projetos e recursos para 

atender às referidas edificações. 

 

5)Subprograma de Incentivo às Atividades de Turismo Cultural. 

Reconhecendo o extraordinário papel das atividades turísticas como fator 

de geração de emprego e renda, com os reflexos evidentes na própria revitalização 

econômica da cidade e na preservação do acervo cultural, estabeleceu-se este 

subprograma como forma de direcionar uma parte dos investimentos exclusivamente 

para o aproveitamento do potencial turístico do patrimônio arquitetônico. 
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Entretanto, há que se considerar aqui a prioridade no sentido de que este 

patrimônio seja bem preparado para o usofruto de seus próprios habitantes. 

Considera-se que, se a cidade estiver saneada, segura, sinalizada, iluminada e 

limpa para o uso cotidiano de sua população, ela estará igualmente pronta para 

receber o visitante. 

 

6)Subprograma de Revitalização das Atividades Portuárias. 

São Luís nasceu do mar. Nos últimos 300 anos, toda uma estrutura de 

apoio e um processo peculiar de ocupação e de assentamento urbano 

desenvolveram-se em torno das atividades portuárias: comércio, artesanato, oficinas 

navais, frigoríficos, feiras e até mesmo uma tradicional área de prostituição. 

Marinheiros, estivadores, catraieiros, carroceiros, comerciantes, ambulantes, 

pescadores, remadores, feirantes e as suas famílias são personagens centrais da 

vida de boa parte do Centro Histórico.  

A ligação da capital com as cidades interioranas e a pesca artesanal são 

funções econômicas de amplo significado, tanto para as populações de baixa renda 

do interior, como muito especialmente para a comunidade residente no Centro 

Histórico.  

A revitalização das atividades portuárias na forma proposta é considerada 

fundamental como fator de geração de emprego e renda associado ao processo de 

recuperação do patrimônio cultural da capital do Maranhão. 

 

7)Subprograma de Recuperação do Patrimônio Ambiental Urbano. 

Uma primeira leitura dos documentos fotográficos que registram São Luís 

no final do século XIX revela uma cidade surpreendentemente bem arborizada e 

com sofisticados equipamentos urbanos. Praças e jardins limpos e bem tratados 

proporcionavam aos habitantes da época um ambiente urbano confortável.  

Ao longo deste século, muitos desses espaços foram mutilados e hoje 

observa-se uma escassez de áreas verdes abertas à frequentação pública no Centro 

Histórico. As que sobrevivem estão carecendo de tratamento paisagístico.  

A recuperação das praças e jardins e sua integração ao conjunto 

arquitetônico, assim como proporcionar alternativa de lazer para a comunidade, são 

os objetivos gerais da proposta. 
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8)Subprograma de Recuperação da Arquitetura Industrial. 

Os prédios onde funcionaram as fábricas têxteis de São Luís após o 

período de expansão da economia algodoeira no Estado, constituem-se em 

exemplares ímpares da arquitetura industrial dos meados do século XIX.  

Apresentam elementos arquitetônicos de força e beleza, tais como as 

estruturas dos telhados, o revestimento de azulejos das fachadas, aberturas em 

arco, componentes estruturais metálicos, além de oferecerem espaços internos 

amplos, apropriados ao remanejamento para usos contemporâneos.  

A recuperação das fábricas e a adequação de suas instalações a usos 

mais intensivos pela comunidade representam a garantia de sua preservação e da 

revitalização da área. 

 

9)Subprograma de Gerenciamento, Planejamento e Administração. 

O gerenciamento de um programa desta natureza, envolvendo atividades 

multidisciplinares e especializadas, congregando a ação de órgãos e instituições de 

três níveis de governo (federal, estadual e municipal), bem como representantes de 

entidades de classe do setor privado e da população que vive e trabalha na área do 

Centro Histórico, e que se propõe a intervir em setores complexos da vida da capital, 

necessita contar com uma unidade de execução e acompanhamento capaz de 

atender plenamente as dificuldades naturais de tal empreendimento.  

Além disso, todas as ações daí decorrentes devem seguir um rigoroso 

processo de planejamento e administração. Este subprograma visa garantir as 

condições institucionais e o apoio logístico ao grupo técnico encarregado de sua 

implementação. 

 

10)Subprograma de Pesquisa e Documentação. 

Fundamentalmente, todas as atividades que integram esta programação 

dependem dos trabalhos de pesquisa e documentação realizados sobre a área do 

Centro Histórico de São Luís, na busca de dados fidedignos sobre sua origem e 

evolução social, econômica, política e cultural.  

Por outro lado, é necessário exercer um esforço permanente no sentido 

de identificar, catalogar e manter organizado um arquivo com as informações e os 

documentos essenciais à correta orientação e interpretação dos assuntos técnicos, 

financeiros, políticos e administrativos. 
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Estas servirão de base para as atividades de um empreendimento que se 

propõe a conhecer a fundo e preservar o Centro Histórico, atuando em estreita 

conjugação com os interesses da comunidade. 

 

11)Subprograma de Editoração e de Divulgação 

Muitas vezes a ausência de participação da comunidade deve-se à falta 

de divulgação dos empreendimentos e projetos dos quais ela deveria participar 

como principal interessada.  

A disseminação, no seio da comunidade, do sentimento de que a 

recuperação é plausível e possível, depende em grande parte do conhecimento das 

realizações já alcançadas.  

Para suprir as deficiências de divulgação, estabeleceu-se este 

subprograma com o objetivo de publicar periodicamente as principais propostas e 

planos, bem como os resultados dos estudos e pesquisas, tornando-os acessíveis à 

comunidade. Ao mesmo tempo a divulgação em nível nacional e internacional será 

fator decisivo no incremento das atividades de turismo.  
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6 A IMPLEMENTAÇÃO DO PPRCHSL 

  

Neste capítulo demonstra-se como o PPRCHSL foi sendo implementado 

em seis etapas, registrando os principais projetos realizados em cada uma delas de 

forma que se possa identificar os pontos de convergência ou seja os aspectos que 

mais se aproximam e os que mais se distanciam do método de implementação da 

Conservação Urbana Integrada. 

 Para tanto está sendo considerado que as etapas correspondem a cada 

período governamental de quatro anos, findo os quais costumam ocorrer as maiores 

mudanças na administração pública. Estas transições de períodos costumam 

constituir momentos de fragilidade na gestão, tendo em vista as possibilidades de 

descontinuidade e quebra no andamento dos programas de governo. Neste caso 

observa-se que a maior etapa foi a que se estendeu de 1995 a 2002 em virtude de 

uma reeleição acontecida em 1998, fato que determinou garantias de continuidade 

em dois períodos governamentais sucessivos.  

Trata-se portanto de repassar uma experiência de quase três décadas, 

(1979 a 2006). E como o planejamento para esta área possui várias etapas 

executadas, inevitavelmente se estará avaliando também o seu processo de gestão, 

com ênfase especial nas políticas que o orientam desde sua origem.  

De início, verifica-se que, em cumprimento a um dos compromissos 

firmados durante a I Convenção da Praia Grande e portanto resultado dos debates 

realizado naquele encontro de outubro de 1979, o Governo Estadual havia criado 

oficialmente, o Grupo de Trabalho e a Comissão de Coordenação, através do 

decreto n 7.345 de 16 de Novembro do mesmo ano, institucionalizando o Programa 

e instalando-o oficialmente no imóvel sito à Rua do Giz, n 59, sede da então 

Secretaria de Coordenação e Planejamento do Estado e localizado bem no coração 

do bairro histórico da Praia Grande.  

Já no início do ano seguinte (1980), Aloísio Magalhães criou e instalou a 

diretoria regional do IPHAN em São Luís, indicando que a presença do órgão 

nacional de patrimônio histórico se fez mais rápida no Maranhão em decorrência de 

todo este episódio e em virtude do movimento pelo mesmo deflagrado.   

A Comissão de Coordenação, pela composição demonstrada nos 

documentos e atas do arquivo do PPRCHSL, congregava representantes dos três 

níveis de governo, através dos órgãos diretamente envolvidos no processo, bem 
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como representantes da sociedade civil e que haviam participado ativamente do 

conclave. Dentre eles a Universidade Federal do Maranhão, secretarias da 

administração pública estadual e municipal assim como de entidades não 

governamentais, sindicatos atuantes na área, com a tarefa de se reunir 

semanalmente e avaliar com periodicidade os planos e propostas em andamento, 

bem como acompanhar a execução de obras.  

 

6.1. Primeira Etapa 1979 a 1983  

 

Logo após novembro de 1979 sucederam-se reuniões e debates com os 

segmentos envolvidos no processo e já em 1980 iniciava-se a primeira de seis 

etapas distintas de estudos, pesquisas, elaboração de projetos para a formulação do 

Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São 

Luís/PPRCHSL. As intervenções tiveram inicio no bairro da Praia Grande que fora 

tomado como área piloto em virtude de que este bairro ostentava a mais grave 

situação de degradação não obstante ser aquele que concentra os mais imponentes 

conjuntos de arquitetura urbana. Assim como pela necessidade estratégica de se 

atacar o problema de forma progressiva, em sucessivas etapas, diante da 

impossibilidade de tratamento imediato da totalidade do centro histórico, devido à 

sua amplitude com 250ha e 5.500 edificações e à inexistência de recursos 

suficientes para tanto.  

Esta área, com 11,7 hectares havia funcionado desde o século XVIII, 

como o principal entreposto comercial do Estado. Em torno do porto da Praia 

Grande, das rampas do Palácio e Campos Melo, instalaram-se as grandes 

companhias de importação e exportação que prosperaram no auge do ciclo 

econômico do algodão e do arroz, fazendo edificar os maiores conjuntos de 

sobrados, assim como os galpões de armazenamento e comercialização nas ruas do 

Trapiche, da Estrela, da Alfândega e nas imediações da Praça do Comércio. 

Mas na primeira metade do século XX haviam sido muito reduzidas suas 

atividades em conseqüência da recessão econômica que se abateu sobre o Estado 

e a decadência do transporte marítimo. Nos anos 70 este núcleo tão tradicional, 

havia mudado de perfil. Grandes sobrados outrora sede de tradicionais empresas 

que faliram, foram sendo ocupados por repartições públicas ou abandonados. O 

principal comércio remanescente se deslocado para a parte alta do centro histórico 
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no entorno da Rua Grande, atraído que fora pelo novo fluxo de entrada na cidade 

que passara então a ser feito principalmente pela via rodoviária de circulação 

proveniente do interior da ilha.  

Por este motivo o bairro marítimo que no passado havia sido a frente da 

cidade e sua única porta de entrada passou a se constituir numa retaguarda e 

espécie de porta dos fundos onde se manifestava a decadência das atividades 

portuárias na presença de edificações sub-utilizadas, mal conservadas e um 

comércio marginalizado.  

Mesmo assim na Praia Grande ainda subsistia uma forte vocação de 

centralidade urbana em virtude da presença de muitas repartições públicas nas 

imediações da rua Portugal, inclusive a grande proximidade das sedes dos governos 

estadual e municipal na Av Pedro II, assim como de atividades portuárias, não mais 

de embarcações oceânicas e comércio internacional, mas aquelas ligadas ao 

transporte de passageiros e cargas das pequenas cidades litorâneas e ribeirinhas 

que mantém este porto como única via de acesso à capital através de pequenas e 

médias embarcações artesanais.  

Continuava movimentada também por um comércio de ferragens, que 

atraia para a área um tráfego pesado de caminhões e carretas, incompatível com 

ruas que haviam sido projetadas no início do século XVII. Mas principalmente pela 

Feira da Praia Grande, um antigo mercado popular então muito sujo e decadente. O 

fato é que, apesar da aparência de abandono, este bairro continuava a abrigar uma 

certa diversidade de usos e mesmo no estado de decadência ainda exibia um 

grande potencial pelo valor dos conjuntos histórico-arquitetônicos e pela sua 

localização estratégica.  

Chamava atenção também a presença cotidiana e pitoresca de alguns 

tipos populares, como mascates, ambulantes, o vendedor de raspadinho, o 

engraxate, o vendedor de bilhetes de loteria, os carroceiros, os peixeiros e feirantes 

que povoavam seus becos e escadarias, circulando em ruas pavimentadas com 

pedras “pé-de-moleque” e calçadas em lajes de cantaria. 
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Figura 6.1 – Atividades diversificadas no contexto do bairro da Praia Grande 

 

6.1.1Projetos específicos da primeira etapa 

 

Como proposta consertada para essa área foi criado o Subprograma de 

Obras da Praça do Comércio, implantado no período de 1981 e 1982, que promoveu 

a realização das obras da Feira da Praia Grande, Albergue do VOS - Voluntariado 

de Obras Sociais, Beco da Prensa e Praça da Praia Grande, além de outras obras 

de urbanização no entorno, representando investimentos da ordem de R$ 2,5 

milhões que passamos a avaliar agora.  

 

A obra da Feira da Praia Grande e a participação da comunidade. 

A Obra da Feira da Praia Grande merece um destaque nesta revisão 

crítica. Primeira das intervenções, tornou-se uma referência para a comunidade local 

pelas condições que marcaram sua realização. 

Devido a sua situação no coração do bairro histórico e principalmente pelo 

seu potencial como geradora de emprego, renda e movimentação para a área, a 
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Feira da Praia Grande foi considerada desde o início como peça mais importante do 

conjunto. 

Mas sua relevância no contexto desta análise está ligada ao fato de que a 

prioridade que lhe foi conferida foi um dos resultados mais diretos do encontro que 

havia sido realizado em 1979. Naquela ocasião foi decisiva a presença dos 

representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de São Luís que 

participaram ativamente dos debates e apresentaram a reivindicação de que os 

trabalhos de reabilitação do centro histórico fossem iniciados precisamente com a 

recuperação daquele mercado popular.  

As atas da Convenção mostram que em suas palavras, o então 

presidente, Sr. Venceslau Marques, entendia que esta obra iria assegurar ao mesmo 

tempo a recuperação de um importante exemplar do patrimônio histórico e a 

revitalização de uma atividade que abastecia a população de São Luís de gêneros 

de primeira necessidade sendo ao mesmo tempo geradora de emprego e renda para 

dezenas de famílias.  

Sugestão aprovada em plenário, o passo seguinte foi a realização de 

sucessivas reuniões no próprio local da Feira (no antigo restaurante do Basílio), 

onde os feirantes e usuários participaram dos debates sobre como conduzir a 

execução da obra. 

Naquelas reuniões surgiam sempre as inquietações da categoria com 

relação à possibilidades de interrupção dos trabalhos pela metade, em face do risco 

de faltarem os recursos públicos, acarretando conseqüências negativas para suas 

atividades cotidianas. 

Além disto, diante da necessidade de se ausentarem do imóvel durante a 

realização das obras de recuperação haviam preocupações e desconfianças com 

referência à garantia de poderem retornar todos aos seus espaços após a conclusão 

dos serviços. 

Como forma de contornar as desconfianças, todas as alternativas 

técnicas, partido a ser adotado na reforma, detalhes construtivos, etc, foram 

analisados pelos feirantes em conjunto com os arquitetos e engenheiros da equipe 

técnica. 
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Figrua 6.2 – O Secretário de Planejamento do Estado, João Rebelo, falando aos feirantes em 

reunião no antigo restaurante do Basílio, na Feira da Praia Grande. 1979. Fonte: 
Arquivo SPD. 

 

Com intuito de facilitar o entendimento, as soluções construtivas eram apresentadas 

sob a forma de maquetes na escala 1:100 e 1:10 (detalhes) e assim as 

reivindicações e sugestões aprovadas pela maioria foram sendo incorporadas ainda 

na fase de elaboração e detalhamento dos projetos de arquitetura e engenharia. 

    
Figura 6.3 – A esquerda, maquete utilizada para facilitar a participação dos feirantes na etapa 

de projetos e vista aérea da obra recém-concluída. 
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Assim foram sendo resolvidos problemas técnicos, como abastecimento 

de água, redes de esgotos, instalações sanitárias, circulação, ventilação, 

armazenamento e exposição de mercadorias, dimensão e acabamento de boxes de 

comercialização de acordo com cada modalidade e produto a ser comercializado.  

Também como resultado das negociações, documentos individuais foram 

fornecidos pelo Governo do Estado, garantindo a cada um dos feirantes o direito de 

ocupar espaço equivalente após a reforma, assim como a garantia de que a obra 

obedeceria seu cronograma previsto tendo os recursos assegurados. 

Outra condição negociada por solicitação da Diretoria do Sindicato, foi a 

construção de instalações provisórias na quadra contígua, de forma que os feirantes 

não necessitassem interromper suas atividades enquanto se processassem as 

obras. 

    
Figura 6.4 – A esquerda, situação anterior de decadência da feira da Praia Grande e a direita 

após a recuperação. 
 

Também foram negociadas amigavelmente 22 desapropriações de 

edículas construídas pelos comerciantes proprietários dos diversos imóveis que 

compõe a parte externa da Casa das Tulhas. Assim aquelas áreas indevidamente 

ocupadas foram restituídas como área de circulação do espaço interno da feira ao 

mesmo tempo em que se tornou possível redescobrir e restaurar a fachada interna. 

Durante sua execução, a obra foi acompanhada permanentemente por 

uma comissão de técnicos e feirantes. Além do que, atendendo a uma campanha da 

comissão coordenadora, a maior parte dos proprietários da parte externa da Casa 

das Tulhas também executou obras de melhorias em suas lojas, contribuindo assim 

para a reabilitação do imóvel como um todo. 

 



 115

 

     

Figura 6.5 – Aspectos antes e depois da obra da feira da Praia Grande. 

 

Consultando a hemeroteca do programa verifica-se que durante o período 

das obras, cresceu muito a divulgação em torno da Feira, não só pela atenção 

despertada pela imprensa, como através de campanhas dirigidas ao público local 

com distribuição de folhetos, chamadas na televisão e reclames veiculados em 

rádios e jornais. 

     

     
Figura 6.6 – Produtos típicos encontrados na feira da Praia Grande: Camarão seco, cofos, 

grãos e raízes medicinais e a famosa tiquira, aguardente de mandioca. 
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Concluídas em seis meses conforme o cronograma, a Feira da Praia 

Grande foi devolvida aos feirantes e usuários, tornando-se a partir daí em um 

modelo para os demais mercados populares de São Luís e passou a ser 

reconhecida na época como um caso raro, em recuperação do patrimônio histórico 

que tenha contado efetivamente com a participação da comunidade em todos os 

momentos.  

     
Figura 6.7 – Entrada da feira da Praia Grande antes da reforma e após. 

    

Estes resultados também contribuíram para aumentar a credibilidade do 

PPRCHSL junto à comunidade do bairro histórico. 

 

Obra do Albergue do Voluntariado de Obras Sociais - VOS 

Este projeto objetivou a reconstrução de um imóvel completamente 

arruinado no bairro da Praia Grande e sua adequação para abrigar uma obra social 

da Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social.  

Naquela época e atraídos pela possibilidade de empregos gerada por dois 

grandes projetos industriais que se instalavam na ilha de São Luís, chegavam 

diariamente à capital maranhense, dezenas de pessoas provenientes de regiões 

distantes e em precárias condições sociais e econômicas. Muitas vezes eram 

pessoas que estavam entrando em contato pela primeira vez com a cidade grande 

que a capital do estado representava para elas e encontravam-se sem teto, sem 

documentos, sem recursos financeiros e com a saúde abalada.  

O VOS realizava na época um serviço de triagem e encaminhava os 

casos mais carentes para este Albergue, onde recebiam assistência médica, 

alimentação e orientação para emprego ou sobre como obter documentos, além de 
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poderem dormir por algumas noites dependendo da necessidade de cada caso. 

Este imóvel foi portanto recuperado para cumprir importante papel social 

na vida da cidade, ao mesmo tempo que deixava de se constituir em foco de 

degradação representado pelas suas ruínas. 

Os investimentos foram aplicados na aquisição das ruínas localizadas na 

Rua da Estrela n 350, na total reconstrução da edificação com área de 1500 m2 e 

restauração da fachada de azulejos portugueses do século XIX.  

Mais recentemente, em 2001 este imóvel foi readaptado para se constituir 

em apartamentos de habitação familiar dentro do Sub-Programa de Promoção Social 

e Habitação no Centro Histórico e hoje abriga 12 famílias de trabalhadores da área. 

 

Obra da Praça da Praia Grande. 

Na categoria de obra de urbanização, este projeto visava atender a mais 

uma das reivindicações da população à época. A eliminação de um dos mais graves 

focos de insalubridade do bairro, que se concentrava naquele terreno baldio junto à 

Praça do Comércio. Transformado pelo abandono em depósito de lixo a céu aberto, 

foco de mosquitos, ratos, além de se constituir em local de assaltos durante o 

período noturno. 

 
Figura 6.8 – Um terreno baldio transformado na Praça da Praia Grande. 

 

Permitiu também a criação de uma área verde propícia para a convivência 

comunitária e dotada de equipamentos simples e voltados para uma modalidade de 

lazer muito própria da comunidade local qual seja, o costume de jogar dama e 

gamão nas áreas públicas.  
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Obra do Beco da Prensa 

Assim chamado por estar situado ao lado de uma industria que prensava 

os fardos de algodão para exportação em pleno século XIX, é uma das artérias 

tipicamente estreitas e ladeadas por imponentes sobradões da Praia Grande. 

Entretanto até 1981 jazia praticamente abandonado e absolutamente intransitável, 

com depósitos de lixo, sem iluminação, com esgotos obstruídos e transbordando. As 

obras ali realizadas permitiram sua recuperação incluindo a construção de nova rede 

de esgotos, galeria de drenagem, pavimentação em pedras pé de moleque e 

sistema de iluminação. A partir de então a população passou a se utilizar do beco 

como via de acesso direta ao transporte público no anel viário. 

 

6.1.2 Ocasiões em que o programa foi discutido e avaliado na 1ª etapa 

 

Uma das políticas adotadas reza a necessidade de se Garantir um 

processo permanente de avaliação crítica do Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís. 

Os registros dos arquivos do PPRHSL indicam ainda que desde o início 

de sua trajetória o programa foi avaliado e debatido em diversas ocasiões, dentro e 

fora de São Luís e portanto não só junto a comunidade mas também por 

especialistas da área reunidos em conclaves  .  

Já em 1980, a proposta foi discutida com a comunidade de especialistas 

nacionais durante o 1º Colóquio do ICOMOS no Brasil – Preservação de Sítios e 

Monumentos/Salvador-BA – promovido pelo Conselho Internacional de Sítios e 

Monumentos ICOMOS e Governo do Estado da Bahia. 

Ainda em 1982 a coordenação do programa debateu o assunto e expôs 

as propostas do PPRCHSL para a equipe técnica encarregada da elaboração do 

Plano de Metas do Governo do Estado do Maranhão para o período de 1983 a 1986, 

fato este que se tornou relevante pela inclusão deste programa no escopo do 

orçamento estadual. 

 

6.1.3 Avaliação da primeira etapa 

 

Esta etapa inicial que para o público em geral ficara conhecida como 

Projeto Praia Grande havia sido precedida de negociações entre as partes 
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envolvidas e foi continuamente orientada pela Comissão de Coordenação. Os 

projetos executivos foram elaborados pelo Grupo de Trabalho. Ao lado da atuação 

das autoridades e técnicos, verifica-se que aquela fase contou com a participação 

dos usuários da área, comerciantes, proprietários de imóveis e casas comerciais e 

representantes da comunidade local. 

Foram realizadas algumas reuniões e debates junto ao pessoal da área, 

devidamente registradas em atas, como o Sindicato do Comércio Varejista de 

Feirantes de São Luís, Sindicato Nacional dos Marinheiros, Sindicato dos Moços 

Remadores e Contramestres, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de 

São Luís, dos Condutores de Veículos a Tração Animal, dos Livres Armadores da 

Pesca, da Obra Social “O Ninho”, e outros, para consulta e participação na 

elaboração dos projetos e aprovação final das medidas e soluções adotadas. O 

mercado da Praia Grande, freqüentado também pelos poetas, escritores, boêmios e 

jornalistas funcionou como local de aglutinação e referência possibilitando o 

encontro e a articulação entre a equipe de técnicos e a comunidade.  

Propostas devem ser articuladas no tempo e enraizadas na estrutura 

cultural, econômica e política da sociedade urbana. (Sílvio Zanchetti e Juka 

Jokiletho). 

 O resultado foi a prioridade atribuída ao caso da Feira da Praia Grande 

assim como às outras estruturas recuperadas. Todas elas equipamentos destinados 

ao uso coletivo e social, contribuindo para consolidar desde o primeiro momento, as 

políticas do programa.  

A recuperação do mercado popular da Feira da Praia Grande já 

encontrava respaldo na política de número 6, qual seja a de promover a revitalização 

econômica do comércio varejista, especialmente de gêneros alimentícios regionais e 

artesanato e das atividades relacionadas ao turismo cultural. 

Observa-se que estas primeiras intervenções, realizadas nos anos de 

1981 a 82 não foram suficientes para reverter definitivamente o aspecto geral de 

abandono, mas foram importantes para estabelecer um novo referencial junto à 

população, do que seria possível fazer. E sendo um exemplo concreto, passaram a 

se constituir em forte argumento nas etapas seguintes de negociações e na busca 

de novos apoios. 
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Convém ressaltar que a atuação da mídia foi sempre uma ferramenta no 

propósito de reverter os prognósticos pessimistas ou negativos sobre as 

possibilidades de recuperação. Procurava-se estabelecer assim um novo patamar na 

percepção coletiva de valores em relação ao acervo. 

A hemeroteca do Setor de Pesquisa e Documentação do PPRCHSL 

mesmo não completa, reúne até hoje, só daquela fase mais de 80 recortes de 

matérias publicadas sobre o tema específico da preservação do patrimônio. Além da 

cobertura voluntária promovida pela imprensa local, foram incontáveis os programas 

de rádio e televisão, com entrevistas, debates, ou integrantes do noticiário, que 

contribuíram de maneira decisiva para a divulgação do problema e das atividades 

desenvolvidas para solucioná-lo. 

Avaliando-a hoje sob a ótica da Conservação Integrada esta etapa revela 

um razoável grau de atendimento dos critérios mínimos nas quatro categorias de 

análise especialmente por ter nascido de um debate que contou com a participação 

da comunidade e dos diversos segmentos da administração pública. Além do que foi 

conduzida através de uma gestão compartilhada, instituída pelo governo do Estado, 

sediada no local dos acontecimentos, contando com equipe técnica multidisciplinar e 

uma comissão de coordenação representativa que ouviu os interessados em todos 

os momentos desde a elaboração das propostas até as fases de execução de obras. 

Contava ainda com a destinação de recursos orçamentários específicos para aquela 

finalidade e a orientação política deu prioridade a projetos de uso coletivo e 

interesse social. Ainda do ponto de vista da Gestão, a forma como o PPRCHSL 

nasceu demonstra a razão pela qual o mesmo se instalou no âmbito da 

administração pública estadual. Na ocasião o governo estadual acatou a 

recomendação exarada na I Convenção da Praia Grande para que o Programa 

fosse criado no âmbito da Secretaria de Estado de Coordenação e Planejamento-

SEPLAN.  

 

6.2 Segunda Etapa-1983/87 

 

Neste período, verifica-se que o governo estadual focalizou suas ações e 

prioridades em programas destinados ao interior do estado, ou seja, para a área 

rural do Maranhão, deixando portanto somente com a Prefeitura de São Luis os 

encargos de realizar obras urbanas na capital.  
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A conseqüente diminuição de investimentos em obras no centro histórico 

neste período teve como resultado o agravamento no estado de conservação do 

acervo.  

 

6.2.1Projetos específicos da segunda etapa 

 

Entretanto, neste momento a estrutura multidisciplinar da proposta inicial, 

e a diversidade de atividades previstas, tornaram possível à coordenação do 

programa realizar uma etapa de estudos, pesquisas e projetos dos quais se 

destacam os seguintes: 

Pesquisa Sócio-Econômica.  

A finalização deste trabalho que havia se iniciado em 1982, permitiu uma 

apropriação mais detalhada da situação dos moradores e usuários, bem como das 

características e nuances do uso do solo urbano das áreas de intervenção, 

aprofundando conhecimentos sobre sua diversidade e permitindo identificar várias 

sub-áreas com predominância de determinadas atividades.  

Esta pesquisa envolveu principalmente a participação de um corpo de 

sete assistentes sociais e dois sociólogos. Sua presença na área favoreceu um 

aprofundamento nas relações entre a equipe técnica e a comunidade que então 

residia e trabalhava no centro histórico.   

Como decorrência desta ação foi estimulada a formação da primeira 

associação de moradores do bairro que posteriormente se constituiu em 

interlocutora por ocasião da elaboração do Plano de Reassentamento para o 

Programa Monumenta/BID em 1998.  

 

Projeto de Microfilmagem e Transcrição Paleográfica dos Livros da Câmara de 

São Luís dos séculos XVII, XVIII e XIX.   

Os manuscritos originais da Câmara de São Luís, dos séculos XVII, XVIII 

e XIX foram encontrados em 1982 pela equipe do PPRCHSL, durante a fase de 

levantamentos de dados históricos. Tais documentos, de rara importância para a 

história do Maranhão, estavam em situação precária, no chão de um pequeno 

compartimento semi-abandonado, nos fundos do prédio sito á rua da Paz nº 588, 

onde funcionava um depósito da Secretaria de Administração do Município. 
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Figura 6.9 – Situação de abandono dos livros da Câmara e a edícula onde foram  encontrados 

os manuscritos dos séculos dezessete ao dezenove. 
 

Na verdade estes papéis, em péssimo estado de conservação, corroídos 

por traças e cupins, atacados por mofo, fungos e outros agentes patogênicos 

estavam já destinados ao descarte e incineração quando foram localizados e 

transferidos para a sede do Grupo de Trabalho.  

Tratava-se dos últimos 166 volumes remanescentes dos documentos 

originais e que contêm em suas páginas preciosas informações sobre o processo 

histórico da formação da cidade, tais como os códigos de postura da época, as 

normas de construção, manutenção e pavimentação das ruas, concessões de 

terrenos, um conjunto de regras e ordenações que regiam e organizavam a vida 

daquela comunidade nascente e que foram decisivas na gênese da capital. 

A Câmara de São Luís havia sido fundada em 1619 e dentre estas 

raridades encontradas sobreviveram ainda seis exemplares datados do século XVII, 

sendo que o mais antigo de 1646. 

 Devido ao seu valioso conteúdo, esses documentos haviam sido ao 

longo dos séculos dezoito e dezenove, a fonte de informações a que mais 

recorreram os estudiosos que se dedicaram a registrar a história do Maranhão mas 

estiveram prestes a desaparecer definitivamente.  

Um convênio com o CNPq, celebrado em 1985, permitiu o início de um 

trabalho de restauração e transcrição de documentos que hoje voltaram a se 

constituir na mais importante fonte primária de pesquisas e referências sobre os 

primórdios da vida na cidade de São Luís e do Estado do Grão-Pará e Maranhão. 
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Figura 6.10 – Um dos exemplares da coleção dos Livros da Câmara de São Luís. 

  

Esta atividade envolveu uma equipe de 15 historiadores que durante 24 

meses ininterruptos realizaram a transcrição de mais de 28 mil páginas dos citados 

volumes.  

Este projeto ensejou também a instalação do primeiro Laboratório de 

Conservação e Restauração de Papéis / LACREPE, que hoje funciona nas 

dependências do Arquivo Público Estadual e já restaurou mais de 32 volumes da 

preciosa coleção dos Livros da Câmara de São Luís.  

 

Projeto Embarcações do Maranhão (Convênio FINEP/ SEPLAN-MA). 

São Luís nasceu do mar, e a saga de ocupação e descobrimento deste 

território se fez a partir das navegações. Seu núcleo original sempre recebeu 

decisivas influências das atividades portuárias que ao longo do tempo aí se 

desenvolveram. A pesquisa sócio–econômica evidenciou que a presença e o 

movimento das embarcações nas imediações da Praia Grande, Desterro e Portinho, 

continuam influentes no cotidiano da área e estabelecendo uma conexão com as 

cidades do litoral maranhense.  
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A beleza singular das embarcações, os conhecimentos tradicionais 

utilizados na sua fabricação e que estavam ameaçados de desaparecimento além 

de sua importância econômica e social despertaram para a necessidade de uma 

pesquisa sobre o tema.  

 
Figura 6.11 – O colorido das velas nos barcos ancorados no Portinho – Centro Histórico. 

 

Esta se tornou possível graças a um convênio celebrado entre o governo 

do Estado e a Finep em 1985. Sua execução exigiu a montagem de uma equipe 

multidisciplinar de 22 profissionais que durante três anos percorreu todo o litoral do 

Maranhão, assim como a região dos lagos e rios navegáveis. Este estudo que se 

enquadra na área cientifica da história da técnica e do patrimônio imaterial, 

possibilitou a recuperação das técnicas tradicionais populares de construção naval 

artesanal do Maranhão, uma parcela importante do nosso patrimônio imaterial.  

Esta pesquisa conquistou o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, na 

categoria de “Inventários e Acervos e Pesquisa” versão 1996, outorgado pelo 

Ministério da Cultura. Em 1998 foi publicada em livro, através do Plano Editorial 

Documenta Maranhão e deu origem a outro projeto denominado Estaleiro Escola do 

Sítio Tamancão, que em breve se constituirá no primeiro centro de treinamento em 

carpintaria naval do Maranhão.  
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Projeto Sítio do Físico (Convênio FINEP / SEPLAN-MA).  

O Sitio do Físico é um conjunto de ruínas remanescentes de um antigo 

curtume e fabrica de pólvora, instalado em São Luis no início do Século XIX por 

iniciativa de Antônio José da Silva Pereira que ocupou a função de Físico–Mor do 

Estado do Maranhão e que em sua vida privada tornara-se em grande empresário e 

exportador de couros para a Europa. 

 
Figura 6.12 – Conjuntos de ruínas do complexo industrial do Sítio do Físico. 

 

Este, contando com o trabalho de mais de 400 escravos promoveu a 

construção de um complexo industrial às margens do Rio Bacanga, a apenas seis 

km do centro histórico de São Luís e de cuja verdadeira história envolta em mistérios 

muito pouco se sabe até os dias de hoje. Entretanto são impressionantes as ruínas 

remanescentes com mais de 20 mil m2 de área construída em grossos paredões de 

pedra argamassada e afloramentos de alicerces que hoje estão localizadas dentro 

dos limites da reserva estadual do Bacanga. 

Outro convenio celebrado com a Finep em 1986 permitiu a elaboração de 

um projeto com a finalidade de garantir a salvaguarda deste acervo de relevante 

valor para arqueologia histórica, correspondente ao primeiro complexo industrial 

instalado no Maranhão, no final do século XVIII e estreitamente relacionado com o 

ciclo econômico que deu contornos ao conjunto de arquitetura urbana de São Luís. 

Entretanto, paralelamente foram elaborados outros projetos para garantir 

a restauração das estruturas físicas das fábricas construídas no final do século XIX e 

começo do XX, e dos maiores e mais expressivos imóveis de São Luis, como o 

sobrado da Praça do Comércio, a antiga Casa da Câmara Municipal, o sobrado da 

Montanha Russa e outros. 
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6.2.2 Ocasiões em que o programa foi discutido e avaliado na 2ª etapa 

 

Conforme registrado nos arquivos do Setor de Pesquisa e Documentação, 

foram inúmeras as participações da equipe do Programa em reuniões técnicas, 

seminários e congressos realizados não só em São Luís mas também em outras 

cidades como Lisboa, Salvador, Olinda, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, 

ocasião em que submeteram o PPRCHSL e a experiência da primeira etapa, à 

avaliação por parte da comunidade bem como de especialistas de todo o país.  

Dentre estas participações pode-se registrar algumas que certamente 

contribuíram para uma revisão crítica da proposta. 

Em 1983 o PPRCHSL foi intensamente debatido durante o seminário 

Aglomerados Urbanos da Ilha de São Luís, promovido pela Secretaria Municipal de 

Obras e Transportes da Prefeitura de São Luís, através de convênio EBTU/Governo 

do Estado. 

Ainda em 1983 observa-se um trabalho persistente de conscientização 

junto à comunidade e órgãos públicos. Assim, existem os registros de palestras e 

apresentações para os seguintes interlocutores:  

Para os titulares, assessores e corpo técnico da Prefeitura Municipal de 

São Luís:Gabinete do Prefeito de São Luís, Secretaria de Urbanismo da Prefeitura 

SURPLAN, Secretaria Municipal de Obras e Transportes – SEMOT, Departamento 

Municipal de Trânsito – DMT/PMSL.  

Ou para órgãos do Estado como: Secretaria de Coordenação e 

Planejamento – SEPLAN/MA, Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, 

Secretaria de Trabalho e Ação Social – STAS/MA, Secretaria de Recursos Naturais 

e Meio Ambiente-SERNAT/MA, Secretaria de Desportos e Lazer – SEDEL/MA,  

Ou para as seguintes entidades financeiras: 

Diretoria, assessoria e pessoal técnico da Caixa Econômica Federal em 

São Luís – CEF; Diretoria, assessoria e pessoal técnico do Banco Nacional da 

Habitação-BNH – Gerência de São Luís; Diretoria, assessoria e pessoal técnico do 

Banco de Desenvolvimento do Maranhão – BDM; e ainda para a diretoria da 

Associação Comercial do Maranhão: 

O PPRCHSL também foi debatido junto a Escolas e Unidades de Ensino: 

Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão-UFMA; 

Unidade Integrada (1º e 2º graus) Bandeira Tribuzi no bairro do Maiobão em São 
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Luís para cerca de 400 alunos e professores. 

Para os alunos da Escola de 2º Grau do Sindicato dos Comerciários de 

São Luís; para a comunidade residente na Rua da Palma no Centro Histórico de São 

Luís (palestra realizada nos salões do Cabaré “Nova Conquista”). Foi ainda debatido 

junto às diretorias e corpo técnico das seguintes empresas: Centrais Elétricas do 

Maranhão – CEMAR; Centro Técnico de Prestação de Serviços do Estado do 

Maranhão – CETEMA; Telecomunicações do Maranhão S/A – TELMA. 

 E aos seguintes representantes de Órgãos Federais em visita à São 

Luís: Ao Coordenador do IPEA da SEPLAN/PR em 16/09.83; ao Prof. Josué 

Montello - Membro do Conselho Federal de Cultura e Academia Brasileira de Letras; 

ao Secretário Executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento urbano/CNDU 

do MINTER -Ministério do Interior, Dr. Militão de Moraes Ricardo; ao Dr. Vitor 

Sanchez representante da UNESCO em setembro de 1983; ao Sr. Secretário de 

Educação do Município de São Paulo Dr. Fábio Magalhães, aos técnicos da 

Comissão instituída no MEC entre o CEDATE, UFMA, e SPHAN/PRO-MEMÓRIA 

para estudar a expansão do Campus Universitário no Centro Histórico de São Luís 

em 31 de agosto de 1983. 

Constam ainda em 1983, palestras realizadas em Brasília junto às 

seguintes Instituições: Ministério da Marinha – Gabinete do Sr. Ministro da Marinha e 

seus assessores para tratar do Projeto de Revitalização do Porto da Cidade de São 

Luís em 30 de agosto; MEC/SPHAN – Pró-Memória. Junto ao Coordenador e 

demais técnicos do Programa de Recuperação de Cidades Históricas, em 29 de 

agosto de 1983, para os alunos e professores do último período da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Brasília-UNB em 31 de agosto, junto aos 

Coordenadores e técnicos do CEDATE no MEC. 

Já em julho de 1984, o PPRCHSL foi avaliado, durante o III Colóquio do 

ICOMOS realizado em Olinda, ocasião em que foram discutidas e confrontadas as 

experiências de Salvador, Olinda e São Luís e onde se comparavam alternativas 

para programas de habitação. 

Em Junho de 1985 na 1 Semana do Patrimônio Histórico da Cidade de 

São Paulo, seminário promovido pela Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal 

de Cultura, Departamento de Patrimônio Histórico, ocasião em que o PPRCHSL foi 

avaliado e debatido novamente por especialistas brasileiros ali reunidos. 

Em setembro de 1986. A equipe do PPRCHSL realizou em Brasília a 
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apresentação da experiência de São Luís no II Seminário Sobre Desenho Urbano no 

Brasil promovido pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo / UnB que publicou 

o registro da primeira etapa, incluindo as políticas de preservação e a estrutura dos 

subprogramas nos Anais do II SEDUR no mesmo ano de 1986 em co-edição 

CNPq/FINEP/PINI. 

Em março de 1987, o assunto da reabilitação do centro histórico de São 

Luís foi novamente debatido por especialistas durante a realização do Primeiro 

Colóquio do Patrimônio Construído Luso no Mundo promovido pela Escola de 

Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian em 

Lisboa.  

Esta seqüência de participações em encontros, reuniões e congressos, 

aqui registradas no período de 1983 a 87 além de terem se constituído em 

momentos de avaliação técnica do programa, atestam um esforço de divulgação, 

conscientização e busca de parcerias.  

Nestas ocasiões era sempre possível obter avaliações oriundas do 

confronto de experiências de outros centros históricos e como decorrência o grupo 

de trabalho reelaborou a apresentação do Programa de Preservação e Revitalização 

do Centro Histórico de São Luís / PPRCHSL.  

Esta segunda versão amadurecida pelos resultados da primeira etapa de 

obras e por um verdadeiro ciclo de avaliações e debates foi finalizada em Dezembro 

de 1986. Ainda neste ano foi lançado o livro Arquitetura Luso–Brasileira no 

Maranhão, do arquiteto Olavo Pereira da Silva Filho, contendo detalhada análise 

histórica e registro iconográfico deste acervo. Este trabalho, juntamente com o livro 

Azulejos Portugueses em São Luís do Maranhão  livro da arquiteta Dora Monteiro e 

Silva de Alcântara, que havia sido lançado em 1980, contendo um precioso estudo 

tipológico e de origens, além de um completo inventário da azulejaria no Maranhão d 

Azulejaria Maranhense da Arquiteta Dora Alcântara passaram a se constituir em 

referências fundamentais ao desenvolvimento de estudos que contribuiriam para a 

formatação do PPRCHSL. 

Nesta formatação do PPCHSL foram consolidados os 12 Sub-programas, 

com um total de 82 projetos específicos, que contemplavam os diversos aspectos e 

as diversas áreas do centro histórico, visando a  atender à cada uma das políticas 

estabelecidas. 
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6.2.3 Avaliação desta etapa 

 

Neste período consolidou-se um importante instrumento da gestão 

compartilhada entre os três níveis de governo, qual seja a criação da Comissão de 

Patrimônio Histórico de São Luís que integrava numa só instância as três 

representações para análise técnica e jurídica de todas as propostas e projetos para 

a área. Mas além disto verifica-se pelos registros dos arquivos que no período de 

1983 a 87 em que o governo estadual praticamente interrompeu os investimentos 

em obras, o Grupo de Trabalho, não só se empenhou na realização de estudos 

pesquisas e projetos mas também intensificou bastante as atividades de participação 

em reuniões e seminários que permitiram a reavaliação crítica do programa e 

também promoveram a divulgação, conscientização e busca de parcerias conforme 

se pode constatar pela extensa lista de registros de participações em conclaves 

diversos.  

Estas ações com capacidade de conscientizar políticos, gestores e 

técnicos bem como a opinião pública contribuíram para garantir a sobrevivência da 

proposta durante o mandato que se seguiu, segundo a política de número 11 que 

preconiza a importância de se assegurar o compromisso político da administração 

pública quanto à inclusão dos temas relativos à restauração e à conservação dos 

bens culturais nos planos de governo estadual e municipal. 

 

6.3 Terceira Etapa –1987/91( PROJETO REVIVER) 

 

Os esforços na busca do compromisso político tiveram continuidade logo 

no início do período de 87 a 91, que foi marcado por mais um episódio de interesse 

do processo das negociações. Aproveitando a oportunidade de participar do 

seminário de Plano de Governo que então se iniciava, os integrantes do Grupo de 

Trabalho do PPRCHSL, apresentaram uma proposta de intervenção para os 4 anos 

seguintes.  

Mas como forma de sensibilização dos interlocutores, as propostas foram 

apresentadas através de dois desenhos em pranchas no formato “A0” com 

perspectivas em vol d’oiseau do bairro da Praia Grande.  
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Figura 6.13 – Desenho utilizado para evidenciar junto ao poder decisório, a urgência da 

situação. Autor: ANDRÉS, Luiz Phelipe, 1987. 
 

No primeiro deles, denominado Conseqüências do Abandono estava 

projetado o “cenário” da destruição do centro histórico.  

Com riqueza de detalhes, o desenho evidenciava as tais conseqüências. 

O Sobrado da Praça do Comércio, o maior da Praia Grande, jazendo em ruínas no 

meio a um panorama generalizado de sujeira e monturos de escombros. Em meio a 

uma paisagem de praças abandonadas, logradouros sujos e esburacados se 

apresentava a cena do desastre. A presença de ambulâncias que já transportavam 

os corpos de vítimas de um desabamento.  

De um lado uma equipe de televisão da TV Globo registrava o episódio 

em rede nacional. De outro lado um pelotão de policiais isolava a área, tentando 

conter uma passeata de protesto e um comício contra o abandono do centro 

histórico em frente à Câmara dos Vereadores.  

Na fachada deteriorada de um dos prédios vizinhos ao desabamento e 

bem em frente ao local onde se colocara a equipe de TV, estava colado um cartaz 

do próprio governador na então recente campanha eleitoral. 

Já o segundo desenho representava o “cenário” da mesma área 

integralmente recuperada. Denominava-se Benefícios da Restauração. Aí se podia 

admirar a beleza dos prédios completamente recuperados, fachadas sem 
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interferência dos postes, fios e transformadores, as ruas bem calçadas, arborização 

refeita e povoado de pessoas caminhado pelas ruas livres do tráfego de veículos, 

enquanto crianças brincavam nas praças limpas e arborizadas. 

 

 
Figura 6.14 – Perspectiva para mostrar com a mesma finalidade do anterior, os benefícios da 

recuperação. Autor Fogaça, Edson José. 1987. 
 

Ao que tudo indica o resultado desta estratégia foi positivo no sentido de que o chefe 

do poder executivo estadual manifestou imediato interesse em saber quanto custaria 

e quanto tempo levaria aquela transformação. Informado de que os projetos já 

estavam prontos, dos valores e dos prazos, imediatamente anunciou a decisão de 

realizar aquelas propostas. 

A força de argumentação dos cenários projetados somou-se ao fato de 

que aqueles desenhos na verdade estavam materializando a continuidade do 

Programa de Obras do Largo do Comércio, cujos componentes já haviam sido 

exaustivamente debatidos ao longo dos anos anteriores, desde 1982 e as soluções 

ali colocadas representavam idéias já largamente avaliadas, amadurecidas e aceitas 

pela população. 

Estes fatores combinados influíram decisivamente na obtenção da 

necessária decisão política para a realização daquela etapa de obras, que 

passamos a registrar aqui de forma resumida. 
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Através desta etapa se pôde verificar o atendimento direto à política 

número 7 - Adequar as redes de utilidades, serviços e logradouros públicos: água, 

esgoto, drenagem, energia elétrica, telefone, limpeza urbana, transporte, saúde, 

segurança, praças e rede viária, de forma a beneficiar a população residente e 

usuários, propiciando ademais uma ocupação coerente e diversificada do centro 

histórico. 

Foram beneficiados 107 mil m2 de área urbana (tombada pelo Patrimônio 

Histórico Nacional) abrangendo 15 quadras e 200 edificações com as seguintes 

intervenções: 

· Recuperação integral da infra-estrutura urbana com a renovação das 

redes de água, esgoto e drenagem. O programa mergulhou fundo no sub-solo da 

área para tratar das redes de utilidades públicas. Estas obras ensejaram a 

descoberta das galerias subterrâneas com mais de 200 anos de existência. Foram 

recuperados 1.500 metros de galerias de drenagem.  

 

         
Figura 6.15 – Dois trechos das galerias subterrâneas de drenagem que foram re-descobertas. 

 

Na verdade, um surpreendente complexo de túneis, construídos 

provavelmente no final do século XVIII, que se destinava ao escoamento de 

águas pluviais. De natureza construtiva extremamente sólida, os detalhes dos 

arcos em abóboda de berço foram fabricados com lajotas de cerâmica, cerca de 

200 anos antes, numa época em que as carroças representavam o maior peso 

sobre o pavimento das ruas. No entanto demonstraram-se capazes de resistir até 

os dias de hoje, mesmo suportando cargas de dezenas de toneladas dos 
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pesados caminhões que invadiram as ruas do centro histórico a partir dos anos 

50. 

· Construção das novas redes subterrâneas de energia elétrica e 

telefonia, que permitiram a retirada definitiva dos pesados postes de concreto, 

transformadores e do emaranhado de cabos que agrediam a harmonia do 

conjunto. Instalação de nova iluminação pública utilizando postes de ferro fundido, 

arandelas e lampiões. 

 

    
Figura 6.16 – Praça do Comércio em 1986 revelando ao caos urbano e a invasão de veículos 

pesados e após as intervenções do PPRCHSL com a área arborizada e 
transformada em via exclusiva de pedestres. 

 

· Construção de praças, jardins e alargamentos das calçadas de 

cantaria, voltando às dimensões originais conforme a documentação fotográfica 

do final do século XIX. Restauração dos becos e escadarias e pavimentação das 

ruas com paralelepípedos. 

 

 
Figura 6.17 – Rua Portugal durante as obras e após sua conclusão em 1989. 
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Figura 6.18 – Aspectos da Rua Portugal antes e depois das obras. 
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Figura 6.19 – Cenários de antes e depois na recuperação da Praça do Comércio. 
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Figrua 6.20 – Cenários do Beco Catarina Mina antes e após as obras. 
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Figura 6.21 – Cenário da rua da Estrela antes congestionada por veículos e após a 

transformação em via exclusiva de pedestre. 
 

· Criação de vias exclusivas de pedestres e estacionamento 

periféricos, eliminando de vez o tráfego intensivo de veículos na área. 

· Para garantir a proteção contra os riscos de incêndio foi instalado 

um sistema de hidrantes. 

Além disso, foram restaurados mais de 40 mil m2 de área construída, 

correspondendo à dezenas de edificações de elevado mérito arquitetônico e 

ambiental dentre os quais as principais estão relacionados a seguir por se 

constituírem em exemplos concretos e significativos da aplicação prática das 

políticas adotadas: 

 

6.3.1 Projetos específicos da terceira etapa: 

 

Convento das Mercês: 

Com 5800 m2 de área construída e então bastante deteriorada, essa 

edificação de vulto, que havia sido transformada em Quartel da Policia Militar, foi 

completamente recuperada, permitindo a instalação da Fundação da Memória 

Republicana, abrigando inicialmente uma exposição didática da história da república 

brasileira desde sua proclamação, além de reunir toda a documentação do período 
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1985 a 1990 em que o maranhense José Sarney ocupou a Presidência da 

República.  Iniciativa que segue o exemplo de experiências similares de ex-

presidentes de países como a França e EUA, assegurando aos pesquisadores e 

estudiosos de todos os níveis o acesso sistemático à documentação de relevância 

para a história contemporânea brasileira.  

     
Figura 6.22 - Convento das Mercês. Situação anterior em ruínas e após sua adequação para 

abrigar a sede da Fundação da Memória Republicana em 1987. 
 

Além disso, o Convento das Mercês é palco de intensa programação 

cultural, artística e comunitária, tendo se tornado uma referência para a comunidade 

ludovicense e para os visitantes da capital, tanto como centro cultural, quanto por 

sua importância arquitetônica. 

 

Fábrica Cânhamo 

  
Figura 6.23 - Fábrica Cânhamo antes em ruínas e após ter sido transformada em um centro de 

artesanato. 
 

Localizada no bairro da Madre Deus, com 6000 m2 de área construída, foi 

inteiramente restaurada e adaptada para funcionamento de um moderno Centro de 

Comercialização de Artesanato e Cultura Popular – CEPRAMA, assegurando ao 
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mesmo tempo a recuperação de um dos mais valiosos exemplares da arquitetura 

industrial do Século XIX que se encontrava até então em ruínas e inacessível à 

população.  

Assim, este projeto faz de uma só iniciativa a capacidade de assegurar a 

recuperação do patrimônio histórico, gerar empregos e melhorar a renda para 

categorias sociais que mais necessitam, pois os artesãos maranhenses em geral 

são provenientes das camadas populares.  

 

 
Figura 6.24 – Interior da fábrica Cânhamo com o mercado de artesanato. 

 

Valoriza também a cultura popular contida na prática do artesanato, 

incentivando as atividades de turismo enquanto que a área externa da fábrica que 

por sua vez ocupa outros 5 mil metros quadrados, tornou-se um dos principais locais 

de celebração das tradicionais festas juninas. Todo este conjunto passou a se 

constituir em pólo de revitalização nas vizinhanças do bairro da Madre Deus, parte 

integrante do centro histórico que restava degradado.  

Esta obra foi realizada em 1987 e a partir de então o local, situado fora do 

perímetro da área tombada pelo IPHAN, passou a se constituir também numa 

referência obrigatória para a população ludovicense e para quem visita a cidade de 
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São Luís. A marca PROJETO REVIVER, como ficou popularmente conhecida esta 

etapa ficou de tal forma impregnada na coletividade que os cidadãos começaram a 

trocar o nome do bairro Praia Grande pelo nome Projeto Reviver.  

 

Centro de Criatividade Odylo Costa Filho 

 

    
Figura 6.25 – Fachada principal do Centro de Criatividade Odylo Costa, filho antes e depois da 

obra. 
 

Tal como as demais, esta obra foi precedida de intensos debates e 

negociações. As atas dos arquivos do Setor de Pesquisa e Documentação do 

Programa atestam a ativa participação de artistas e intelectuais e demais 

representantes da comunidade usuária deste empreendimento, nas etapas de 

elaboração dos projetos. 

Conjunto de antigos galpões comerciais do Porto da Praia Grande que 

jaziam abandonados, com 2300 m2 de área foram transformados em um centro de 

ensino e complexo cultural, dotado de teatro (340 lugares), cinema (120 lugares), 

biblioteca, sala para aulas de dança, oficinas de artes plásticas, gravuras, pintura, 

cerâmica, azulejaria, laboratório fotográfico, galeria para exposições de artes 

plásticas, restaurante, sanitários e administração.  

Neste caso, o partido arquitetônico adotado, permitiu a integração dos 

diversos galpões em torno de um pátio central, que se tornou propício para eventos 

e manifestações culturais e hoje funciona como um portal de entrada para bairro da 

Praia Grande recuperado. Seu funcionamento ininterrupto contribui 

significativamente para a animação da área com a presença cotidiana de centenas 

de alunos matriculados em seus cursos. 
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Figura 6.26 – Antigos galpões do porto da Praia Grande que hoje abrigam o Centro de 

Criatividade. 
 

Este projeto passou a ter um papel estratégico na reabilitação do bairro, 

sua implementação, que beneficiou toda a quadra, permitiu a transformação de um 

conjunto de ruínas, escuras e ameaçadoras em um centro educacional e pólo de 

vida e movimentação econômica e cultural. 

 

Museu de Artes Visuais 

 

Este projeto integrante do conjunto de obras realizadas nesta etapa teve 

como finalidade criar e instalar na Praia Grande o novo Museu de Artes Visuais-

MAV.  

Para tanto o programa promoveu a restauração e adaptação das ruínas 

de dois dos mais destacados sobradões integrantes daquele conjunto e que no 

passado haviam abrigado as sedes de duas das companhias de importação e 

exportação. Um deles localizado na Rua Portugal tem a fachada revestida de 

azulejos portugueses do século XIX, o outro está voltado para a rua da Estrela, e 

foram integrados num só complexo museológico pela adaptação de um pátio interno 

que une os dois quintais.  

Esta atividade deu aos imóveis nova dignidade e a finalidade de se 

tornarem mais um equipamento cultural e atrativo para a área, cumprindo a função 

de conservar um rico acervo de artes plásticas que inclui a Coleção de Gravuras de 

Arthur Azevedo e a coleção de azulejaria antes espalhados ente  no Museu Histórico 

e Artístico do Maranhão-MHAM, e a Biblioteca Pública Benedito Leite, além de 

eliminar dois antigos focos de degradação e abrigo propício para a marginalidade 

que eram os sobrados arruinados. 
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Restaurante Escola do SENAC 

 
Figura 6.27 – Antiga sede da Companhia Telefônica que chegou a desabar completamente, foi 

reconstruída e hoje abriga o restaurante escola do SENAC. 
 

Projeto de parceria entre o Governo do Estado que doou o imóvel e o 

SENAC, que assegurou sua reconstrução e adequação para funcionamento de uma 

escola profissionalizante na área de hotelaria. Esta edificação abrigou desde o final 

do século XIX a sede da primeira companhia telefônica do Maranhão e encontrava-

se há vários anos completamente arruinado tendo inclusive suas fachadas laterais 

desabado sobre as escadarias da rua do Giz. 

 Desde 1988 vem cumprindo sua finalidade e tem formado a cada ano 

duas turmas de pelo menos 60 profissionais entre cozinheiros, mestres de cozinha, 

“maitres”, garçons e auxiliares de hotelaria que hoje atuam na rede hoteleira e 

restaurantes de São Luís.  

Este projeto compreendeu também a instalação de um restaurante e um 

piano bar no mezanino, ambos passaram a ser freqüentados não só pelos turistas 

que buscam a área mas sobretudo e principalmente pela população ludovicense que 

há muito havia deixado de visitá-la pelo estigma de local sujo e perigoso.   
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6.3.2 Oportunidades em que o PPRHSL foi avaliado no período de 1987 / 91 

 

Neste período igualmente foram continuados os esforços para divulgação 

e avaliação do PPRCHSL através de palestras e debates realizados junto aos 

segmentos que de alguma forma constituem-se em interlocutores ou possuem 

habilitação para avaliar a questão sob diversos aspectos. A saber existem registros 

de apresentação de palestras e participação em debates nas seguintes ocasiões:  

 

05/Jun./87 Palestra para a diretoria e corpo de executivos da Cia. 

Energética do Maranhão – CEMAR na sede de empresa 

em São Luís. 

12/Jun./87 Palestra no auditório do SENAC, para a comunidade 

ludovicense. 

22/Jul./87 Palestra para a diretoria e corpo de funcionários do 

Instituto de Pesquisas Sociais – IPES sediado no centro 

histórico de São Luís. 

28/Jul./87 Palestra aos alunos do curso de Preservação de Papéis 

ministrado pelo Prof. Jayme Spinello promovido pela 

Secretaria da Cultura e CNPq. 

21/Set.87 Palestra aos membros do Conselho Estadual de Cultura 

do Estado do Maranhão, versando sobre os trabalhos de 

restauração no Centro Histórico de São Luís. 

01/Out./87 Palestra no auditório da Academia Maranhense de Letras 

dentro do ciclo de atividades promovido pela Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) versando 

sobre os trabalhos de Preservação do Centro Histórico de 

São Luís. 

1987(Nov.) Fórum de Debates sobre a grande São Luís no grupo de 

trabalho sobre Patrimônio Histórico. Evento promovido 

pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Urbano 

do Estado do Maranhão, de 11 a 12 de nov. de 1987. 

1988(Abril) Simpósio Nacional de Desenvolvimento Urbano em 

Brasília de 5 a 6 de abril de 1988. Evento promovido pelo 

Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. 
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1988(Abril) Seminário Nacional de Preservação Cultural nos 

Municípios, promovido pela Fundação Prefeito Faria Lima 

– Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal em São Paulo de 25 a 30 de abril de 1988. 

15/Maio/88  Palestra na Secretaria de Abastecimento do Estado do 

Maranhão com a presença do Secretário, seus 

assessores e diretores. 

21/Maio/88 Palestra através do rádio no Programa da Rádio 

Educadora versando sobre a influência das embarcações 

na vida do centro histórico de São Luís. 

27/Maio/88 Palestra no auditório da SEPLAN-Secretaria de 

Coordenação e Planejamento do Estado do Maranhão 

com a presença da Secretária e seus assessores, 

coordenadores e funcionários graduados. 

03/Jun./88 Palestra no auditório da SEPLAN-MA para a Missão 

SEPLAN-PR em visita ao Maranhão com a presença do 

ministro Clodoaldo Hugueney, Secretário da SEAIN- 

Secretaria de Assuntos Internacionais- e do Dr. Lino 

Antonio Raposo Moreira, Secretário de Planejamento do 

Estado do Maranhão. 

13/Jun./88 Debate sobre as ações do PPRCHSL, com o Sindicato 

dos Comerciários na presença da Diretoria e associados 

em sua sede localizada na Praça Benedito Leite no 

centro histórico de São Luís. 

15/Jun./88 Palestra no Seminário de Preservação e Revitalização de 

Documentos realizada em Brasília no Centro de 

Convenções durante o 7º Congresso Brasileiro de 

Arquivologia promovido pela Associação dos Arquivistas 

Brasileiros. 

24/Jun./88 Palestra à Missão do Conselho Britânico em São Luís 

presente o arquiteto John Fidler. 

29/Jun./88 Palestra aos professores e alunos do Departamento de 

Artes da Universidade Federal do Maranhão em São 

Luís. 
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16/Jun./88 Conferência durante a 40ª Reunião Anual da SBPC 

versando sobre o projeto Embarcações do Maranhão 

realizada na Faculdade Politécnica da USP. 

02/Ago./88 Palestra no Centro de Lógica Epistemologia e História da 

Ciência da UNICAMP em Campinas versando sobre o 

tema do Projeto Embarcações do Maranhão. 

10/Dez./88 Palestra para os participantes do Fórum de Cultura 

promovido pelo SIOGE – Serviço de Imprensa e Obras 

Gráficas. 

1989(Mar.) 4º Colóquio de História da Ciência promovido pelo Centro 

de Lógica Epistemologia e História da UNICAMP em 

Campinas em 30 de março de 1989. 

06/Abril/89  Palestra à diretoria e funcionários do N.A.C. – Núcleo de 

Ação Comunitária da Prefeitura Municipal de São Luís. 

18/Abril/89 Aula aos alunos do curso de guias mirins promovido pela 

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Urbano – 

STDU, do Estado do Maranhão. 

1989(Out.) Conferencia sobre o PPRCHSL no XV Simpósio nacional 

– História Terra e Poder, realizado de 22 a 28 de outubro 

de 1989 no Campus do Guamá da universidade Federal 

do Pará, na mesa redonda Patrimônio Cultural e 

Ambiental. 

29/Nov./89 Palestra proferida na Câmara Municipal de São Luís 

versando sobre a questão do Solo Urbano – moradia, a 

convite da Comissão Temática da Ordem Econômica e 

Social no processo de elaboração da Constituinte 

Municipal. 

1990(Maio) Conferencista no Encontro Nacional de Turismo Brasil 

Novo. Promovido pela Embratur no Centro de 

Convenções em Brasília. 

1990(Maio)  Conferência durante a Semana de Arquitetura da 

Universidade Federal do Pará, sob o tema Preservar e 

Inovar. 30 de maio. 

1990(Jun.) Palestra de abertura da Semana da Fotografia promovido 
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pela Secretaria de Cultura versando sobre o tema 

Fotografia e Preservação do Patrimônio. 

1990(Jul.)  Palestra para a Diretoria e corpo técnico da Vale do Rio 

Doce no Maranhão, versando sobre o tema Preservação 

do Centro Histórico de São Luís, durante a Semana do 

Meio Ambiente. 05 de julho. 

1990(Ago.) Conferencia durante o Iº Encontro de Pesquisadores do 

Maranhão, versando sobre o centro histórico e os 

trabalhos de pesquisa sobre as Embarcações do 

Maranhão, e Transcrição Paleográfica dos Livros da 

Câmara de São Luís. Promovido pela Universidade 

Federal do Maranhão. 

Nov. 1990.   Palestra aos alunos do Curso de Restauração de 

Monumentos Históricos no auditório do Palais de Chaillot, 

no Centre d’Etudes Superieures  d’Histoire et 

Conservation dês Monuments Anciens – Paris-França. 

 

6.3.3 Avaliação da 3ª etapa 

 

O período representou uma retomada dos investimentos no bairro da 

Praia Grande e adjacências. Além dos projetos destacados nesta etapa, dezenas de 

outros sobrados pertencentes ao Estado, foram então restaurados. O Programa 

investiu neste período cerca de R$ 60 milhões com recursos próprios do Tesouro 

Estadual e consolidou um processo de revitalização do bairro da Praia Grande, 

realizando obras de infra-estrutura e de recuperação da paisagem urbana, 

solucionando problemas de acessibilidade, circulação e trânsito e outros de ordem 

social, com a implantação de centros culturais, de treinamento e escolas e atribuindo 

novos usos a inúmeras edificações públicas. Recuperou também os imóveis 

ocupados pelas repartições públicas estaduais. Assim fazendo gerou uma 

expectativa favorável no seio da comunidade local. A população da capital que havia 

se afastado do centro histórico acorreu em massa para a área que em pouco tempo 

tornou-se um ponto de visitação obrigatório para os próprios cidadãos ludovicenses. 

Com a criação de novas condições de segurança e higiene e de novos espaços 

favoráveis para apresentação de espetáculos ao ar livre, a área tornou-se atraente 
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aos artistas da terra que passaram a utilizar escadarias e praças para suas 

performances e apresentações.  Pequenos bares e restaurantes foram inaugurados 

e um turismo ainda incipiente começou a acontecer.  

Esta etapa ocorreu também uma expansão das ações para outras partes 

do centro histórico gerando mais dois novos focos de revitalização respectivamente 

nas imediações do Desterro com a obra do Convento das Mercês e do bairro da 

Madre Deus com a recuperação e reutilização da Fábrica Cânhamo. Do ponto de 

vista da conscientização o exemplo de obras realizadas exerceu um papel didático 

no seio da comunidade e este papel foi potencializado pela mídia que divulgou 

cotidianamente nos jornais e televisões locais a realização de cada obra e veiculou 

um sentimento de orgulho com a reabilitação daquela área antes tão degradada. O 

centro histórico ganhou projeção no noticiário nacional em razão de um detalhe que 

parece fascinar mais do que os demais, a descoberta das galerias subterrâneas. 

Neste período continuou havendo razoável integração entre os níveis de 

governo tendo em vista que os projetos eram aprovados pelo IPHAN e Prefeitura e o 

grupo de trabalho se fortaleceu com a prioridade atribuída ao programa. O aspecto 

mais deficiente foi o desempenho sofrível do setor privado que compareceu de forma 

muito insipiente na instalação de pequenos bares e restaurantes. Nem a clara 

manifestação de compromisso do poder público, realizando maciços investimentos 

na infra-estrutura e mudando radicalmente a fisionomia do bairro histórico foram 

suficientes para motivar uma contrapartida de investimentos do setor privado. 

Outra deficiência na busca de cumprir as políticas foi mais uma vez o 

adiamento dos projetos de habitação. Ainda nesta etapa nenhum apartamento foi 

construído para atender ao propósito de assegurar a manutenção do uso residencial 

na área. 

 

6.4 Quarta Etapa – 1991/95 

 

Neste período pode-se verificar que o PPRCHSL, teve sua continuidade 

assegurada, realizando investimentos em obras de restauração e adaptação de 

edificações de valor histórico arquitetônico e intervenções moderadas de infra-

estrutura, no sentido de manter as obras urbanas anteriores.  Foi deste período a 

realização do Projeto Piloto de Habitação no Centro Histórico. Desta etapa, 

destacam-se as seguintes intervenções: 
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6.4.1 Projetos específicos da quarta etapa 

 

Teatro Arthur Azevedo 

 

Considerado como o verdadeiro templo da cultura no Maranhão, o Teatro 

Arthur Azevedo, com capacidade para 740 lugares encontrava-se em péssimas 

condições de conservação e fechado ao público por mais de 4 anos.  

A obra de restauração garantiu, ao mesmo tempo, a completa 

recuperação de sua configuração original, inclusive dos detalhes dos elementos 

decorativos e ornamentais, e possibilitou a instalação de equipamentos de som, luz 

e cena, com tecnologia de última geração.  

 

   
Figura 6.28 - Interior e fachadas do teatro Arthur Azevedo após as obras de restauração. 

 

Além disso, foram instalados elevadores de palco e de orquestra e 

ampliadas a boca de cena e as coxias. Novas áreas de camarins e três grandes 

salões de ensaio com isolamento acústico e uma considerável área de oficina cênica 

foram também acrescentadas, tornando-se possíveis graças à aquisição e 

integração de um imóvel vizinho que passou a abrigar as funções administrativas.  

Hoje o Teatro Arthur Azevedo, o mais antigo (1817) entre os teatros das 

capitais brasileiras e o 2º mais antigo do país, inteiramente restaurado e 

modernizado, realiza novamente papel fundamental na difusão cultural do 

Maranhão. 
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Fábrica do Rio Anil 

 
Figura 6.29 - Perspectiva utilizada para antecipar visualmente os resultados da restauração e 

adaptação da fábrica para uma escola de 1° e 2° graus e profissionalizante. 
Ilustração: Érico Junqueira Ayres. 

 

Projeto de implementação de escola. O maior e mais valioso exemplar da 

arquitetura industrial do século XIX com 9000 m2 de área construída, estava 

fechada, desocupada e em processo de degradação. Adquirida pelo governo 

estadual em 1990, a antiga Fábrica do Rio Anil foi integralmente recuperada e 

adaptada para abrigar um Centro Integrado de Ensino – CINTRA, que cuida 

sistematicamente de todas as atividades pedagógicas, profissionalizantes e 

comunitárias.  

 

     
Figura 6.30 - Vista geral da cobertura e entrada principal da antiga fábrica têxtil. 
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Em funcionamento desde 1994, dispõe da 2ª maior biblioteca pública 

estadual e atende a 3.800 crianças que realizam cursos de 1º e 2º graus e 

profissionalizantes. Suas novas instalações compreendem salas de aula 

convencionais, laboratórios, biblioteca, teatro com capacidade para 300 lugares, 

ginásio de esportes, refeitório, dormitório, ambulatório médico e áreas de lazer e 

convivência.  

Embora localizada fora do perímetro da área avaliada com prioridade no 

programa, mais precisamente no bairro do Anil, um dos mais populosos de São Luís, 

esta obra passou a cumprir um importante papel social e é gerenciada e mantida por 

uma Fundação criada no âmbito da secretaria de Estado da Educação. 

 

Projeto piloto de habitação 

 

Inaugurado em setembro de 1993, este projeto assegurou a reconstrução 

de mais uma ruína de sobrado e sua adaptação para apartamentos em boas 

condições para abrigar 10 famílias selecionadas entre trabalhadores e antigos 

moradores do mesmo imóvel na época em que ele houvera sido invadido e 

transformado em cortiço. 

 

     
Figura 6.31 – O imóvel que chegou a ficar completamente arruinado após incêndio seguido de 

desabamento passou a abrigar as dez primeiras unidades residenciais do 
Programa e duas lojas no pavimento térreo. 

 

No pavimento térreo foram criadas duas lojas comerciais para manter a 

tradição do uso misto residencial / comercial que vem desde o século passado. A 

solução contribui para melhorar as condições de manutenção do imóvel restaurado e 

preserva a relação daquelas famílias com o espaço urbano do Centro Histórico. 
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Esta intervenção estava prevista nos primeiros momentos de vida do 

PPRCHSL e passou a se constituir, a partir de sua inauguração em 1993, como 

exemplo, instrumento de avaliação e argumento para fortalecer as negociações pela 

implementação do Sub-Programa de Promoção e Habitação no Centro Histórico. 

 

Mercado do Peixe no Portinho 

 
Figura 6.32 – Mercado do Peixe construído em 1993 localizado junto ao canal do Portinho no 

bairro de Desterro onde se processa o desembarque da pesca artesanal. 
 

Esta obra inaugurada no ano de 1993 pode ser considerada estratégica 

como respeito às vocações naturais do bairro do Desterro e Portinho. 

Reconhecendo-se aí a importância das atividades portuárias tradicionais na vida 

cotidiana daquele bairro. Especialmente no que tange ao funcionamento do Canal 

do Portinho como uma marina natural para o desembarque da pesca artesanal há 

mais de duzentos anos e a influência que esta atividade tem na vida do bairro cujas 

atividades econômicas a ela estão associadas.  

Assim o projeto ali realizado de construção de um novo mercado de peixe 

com boas condições de higiene veio fortalecer a vocação do bairro e disciplinar uma 

atividade que até então era exercida no mais completo abandono e sem nenhum 

tipo de controle sanitário.  

Todo o projeto foi precedido de negociações com os sindicatos do 

Comércio Varejista dos Feirantes de São Luís e com o Sindicato dos Pescadores, 

bem como com os armadores da pesca artesanal que atuam no bairro do Portinho e 

Desterro e vem atender à uma das políticas adotadas qual seja a de número 8 - 

Dinamizar as atividades portuárias tradicionais, visando à revitalização das funções 
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econômicas e culturais mais representativas do Centro Histórico, relativas à pesca 

artesanal e ao transporte hidroviário de passageiros e carga. 

 

6.4.2 Oportunidades em que o PPRHSL foi avaliado no período de 1991/95 

 

Ainda neste período os arquivos do PPRCHSL registram a participação 

em seminários como oportunidade em que as ações foram debatidas e avaliadas: 

1991(Maio) Palestra no 8 Encontro de Bibliotecários do Estado do 

Maranhão 

1991(Jun.) Palestra n V Encontro Nacional do Fórum de Pro-Reitores 

de do Extensão 

1991(Ago.) Palestra no Congresso Patrimônio Histórico e Cidadania/ 

Anhembi/São Paulo. 

1991(Set.) Debates no Curso do Senac sobre Patrimônio Histórico e 

Turismo 

1991(Dez.) Apresentação da problemática do centro histórico durante 

o I. Fórum Maranhense de Estudos Jurídicos 

1992(Jun.) Encontro Maranhense de Paisagismo, Floricultura e 

Plantas Ornamentais. 

 

6.4.3 Avaliação da quarta etapa 

 

Verificou-se nesta etapa um desempenho estabilizado do PPRCSL, 

embora tenha diminuído o número de obras de natureza urbanística os 

investimentos da ordem de R$ 30 milhões com recursos próprios do tesouro 

estadual, foram equivalentes ao da etapa anterior em virtude da dimensão dos 

grandes espaços trabalhados e da natureza mais especializada de algumas obras 

cujo custo foi elevado.  

Esta observação se refere respectivamente às obras de recuperação da 

Fábrica do Rio Anil, do Mercado do Peixe e da restauração do Teatro Arthur 

Azevedo. Além destas, as intervenções se concentraram especialmente na 

conservação dos imóveis do centro histórico que são ocupados por repartições 

públicas estaduais. Outro exemplo de obra singular deste período foi a restauração 

das Pinturas Murais do Sobrado da Praça do Comércio que logrou a obtenção de 
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apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal, assim como foi 

desapropriado o Sobrado Lilah Lisboa e iniciada sua estabilização para abrigar o 

que viria a ser na etapa subseqüente a sede da Escola de Música. 

 

 
Figura 6.33 – Pintura mural que representa a Praça do Comércio de Lisboa e que foi 

encontrada sob grossas camadas de tinta no sobrado da Praça do Comércio de 
São Luís. Dimensões: 310 x168 cm. 

 

Do ponto de vista da gestão houve uma alteração sensível neste período. 

No início de 1991 o PPRCHSL foi transferido do âmbito da Secretaria de Estado de 

Coordenação e Planejamento para a Secretaria de Estado da Cultura, tendo sido a 

assegurada a sua continuidade com a criação do Departamento de Projetos 

Especiais em substituição ao Grupo de Trabalho e aperfeiçoou suas condições 

operacionais mantendo no entanto a mesma equipe técnica, enquanto que a 

Comissão de Coordenação foi substituída à partir daí por um novo modo de gestão 

compartilhada na forma do Conselho Deliberativo do Projeto Reviver- CDPR, criado 

oficialmente através do Decreto Estadual 11.853 de sete de maio de 1991, que 

passou a congregar as entidades do poder público e representantes da sociedade 

civil e se reunir periodicamente para tratar de assuntos relativos ao cotidiano e à 

manutenção da área. Foram os seguintes os integrantes do CDPR : Secretaria de 

Estado da Cultura, Empresa Maranhense de Turismo-MARATUR, Polícia Militar do 

Maranhão Companhia Energética do MA-CEMAR, Companhia de Águas e Esgotos 
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do Maranhão, Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR Sindicato do Comércio 

Varejista dos Feirantes de São Luís Associação dos Comerciantes, Proprietários de 

Bares e Restaurantes e Similares do Projeto Reviver. 

Porém, neste período a Comissão Técnica do Patrimônio que reunia os três níveis 

de governo para análise de projetos no centro histórico foi desfeita o que 

representou um retrocesso nos mecanismos de monitoramento legal do perímetro 

tombado. 

   

6.5 Quinta Etapa- 1995/2002 

 

Esta se caracterizou pelo fato de ter se constituído na mais duradoura (8 

anos) devido à reeleição estadual ocorrida em 1998, fato que assegurou maior 

continuidade das ações empreendidas e que ao final se traduziu na maior etapa de 

obras e maior volume de investimentos. Também se verifica neste período o fato 

novo de que as obras foram custeadas pela primeira vez com recursos obtidos 

através de financiamentos do BID pelo Programa PRODETUR. Característica que 

induziu a novos procedimentos técnicos exigidos pelos contratos com organismos 

internacionais, tais como a obrigatoriedade de realizar estudos de viabilidade 

econômica e de impactos ambientais. Mas outras ações foram empreendidas como 

se pode ver no levantamento a seguir: 

 

6.5.1 Projetos específicos da quinta etapa: 

 

Projeto São Luís Patrimônio Mundial 

 

Neste período e a partir de 1996, a equipe de coordenação do Programa, 

participou ativamente das negociações que conduziram à inclusão de São Luís na 

lista do Patrimônio Mundial elaborando os dossiês apresentados pelo Governo do 

Estado à UNESCO. Estas envolveram contatos intensivos com os Ministérios da 

Cultura e das Relações Exteriores, bem como junto ao ICOMOS e à representação 

do Brasil na UNESCO, em Paris. 

Tratativas que resultaram na obtenção do título, contando com um corpo 

de consultores do qual fizeram parte os arquitetos Dora e Pedro Gomes de 

Alcântara, o arquiteto Olavo Pereira da Silva Filho, o Arquiteto Ronald Almeida Silva, 
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os historiadores Jean Pierre Halévy, Rafael Moreira e Mário Meirelles e com a 

participação da CR./SPHAN do Maranhão.  

Em novembro de 1996, a Coordenadoria do Programa recebeu a missão 

de reconhecimento enviada pela UNESCO e chefiada pelo Prof. Arquiteto Julio 

Angel Morosi, especialista a serviço do ICOMOS INTERNACIONAL, acompanhado 

da Profa Suzana Cruz Sampaio, Presidente Nacional do ICOMOS.  

 
Figura 6.34 – Fac-símilie do diploma do Patrimônio Mundial conferido pela UNESCO em 

dezembro de 1997. 
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Em junho de 1997, os integrantes da equipe de coordenação do PPRCSL 

participaram como integrantes da delegação Brasileira junto à UNESCO 22ª Reunião 

Internacional do Bureau do Comitê do Patrimônio Mundial / CPM na sede da 

UNESCO em Paris. Ocasião em que foi apresentada a defesa da proposição, 

aprovada sem restrições pelas delegações dos sete países componentes do Bureau 

– México, Japão, Alemanha, Austrália, Marrocos, Nigéria e Itália. 

Em dezembro de 1997, essa recomendação foi novamente apreciada em 

Nápoles, Itália, pelo plenário do Comitê do Patrimônio Mundial, que homologa a 

decisão técnica do Bureau, oficializando assim a inclusão de São Luís, na lista da 

UNESCO, com base nos critérios de n.s III, IV e V, da Convenção do Patrimônio 

Mundial: 

III) Testemunho excepcional de tradição cultural; 

IV) Exemplo destacado de conjunto arquitetônico e paisagem urbana que 

ilustra um momento significativo da história da Humanidade. 

V) Exemplo importante de um assentamento humano tradicional que é 

também representativo de uma cultura e de uma época. 

Diz o parecer do ICOMOS que:  

O Centro Histórico de São Luís do Maranhão é um exemplo excepcional de 
cidade colonial portuguesa adaptada às condições climáticas da América do 
Sul equatorial e que tem conservado dentro de notáveis proporções o tecido 
urbano harmoniosamente integrado ao ambiente que o cerca. 

 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste / PRODETUR 

 

A partir de 1998, a equipe do Programa participou de uma longa jornada 

de negociações com o BID e Banco do Nordeste para implementação do 

PRODETUR do Maranhão. Graças a estas negociações o Maranhão destinou 70% 

do total do financiamento deste programa oriundo do Ministério do Turismo, para dar 

continuidade ao PPRCHSL realizando assim a maior de todas as etapas.  

Foram investimentos da ordem de 90 milhões de Reais em obras de 

recuperação da infra-estrutura urbana dos bairros do Desterro e Portinho, e a 

revitalização das atividades portuárias ligadas ao tráfego de passageiros, cargas e à 

pesca artesanal, com grande influência na vida do Centro Histórico, mais 

precisamente da área que, à partir de Dezembro de 1997, fora reconhecida como 

integrante da lista do Patrimônio Mundial  da UNESCO. 
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Esta opção de continuidade em direção à zona portuária buscou 

aprofundar o compromisso com as políticas de preservação adotadas no início do 

Programa. Em especial com os princípios de fidelidade à vocação social e 

econômica de cada segmento da área tombada. 

 Além disto, aplicou recursos do PRODETUR para a realização da 

etapa pioneira do Plano de Macro Saneamento da Ilha de São Luís, beneficiando 

neste primeiro momento a bacia do Centro Histórico, com a construção de redes 

coletoras, estações elevatórias e de tratamento dos esgotos sanitários, com 

evidentes conseqüências para o saneamento da área. 

Entretanto, o PPRCHSL realizou também, com recursos do tesouro 

estadual, uma série de intervenções simultâneas no centro histórico, que vêm se 

somar àquelas que foram financiadas dentro do Programa PRODETUR, e de valor 

estratégico na busca da reabilitação da área.  

Aqui se registram as principais obras por serem emblemáticas da 

aplicação das políticas adotadas iniciando por aquela que se refere às questões de 

infra-estrutura e transportes: 7 - Adequar as redes de utilidades, serviços e 

logradouros públicos: água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telefone, limpeza 

urbana, transporte, saúde, segurança, praças e rede viária, de forma a beneficiar a 

população residente e usuários, propiciando ademais uma ocupação coerente e 

diversificada do centro histórico. 

 

Cais da Praia Grande. Terminal hidroviário do centro histórico 

 

Concluída em setembro de 1999 foi a primeira obra realizada com 

recursos do PRODETUR no Centro Histórico e possibilitou a construção de uma 

nova estação de cargas e passageiros que se destinam à região do litoral e da 

baixada maranhense e a cidade histórica de Alcântara pela via marítima e fluvial. 

Dotado de lanchonete, guarda volumes, sala de espera, telefone público e 

confortáveis instalações para o atendimento ao público, não só de turistas como 

também a população local, que dele se utiliza em seu cotidiano. A prioridade e 

urgência atribuídas a esta obra foram motivadas pelo acentuado grau de 

degradação que afetava a antiga estação e os seus usuários.  
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Figura 6.35 – Situação caótica de sujeira e abandono da antiga estação de passageiro do porto 
da Praia Grande e após a reconstrução. 

 

Sistema viário da COHAB 

 

Concluída em Fevereiro de 2002 esta obra foi destinada a ordenar e 

desafogar o trânsito em uma das principais vias de acesso que ligam a chegada da 

cidade pelas rodovias e o aeroporto ao centro histórico, passando por bairros de 

grande densidade populacional. Este local até então vinha se constituindo em um 

dos pontos de congestionamento de tráfego na cidade de São Luís. A obra é 

composta de um viaduto, pistas de rolamento e um túnel e faz parte  de um plano 

integrado de recuperação, valorização e melhorias das principais vias de ligação 

com os bairros periféricos ao centro histórico São Luís. 

Rede elétrica subterrânea do centro histórico 

 

Seguindo a experiência realizada na etapa anterior no bairro da Praia 

Grande esta obra, concluída em junho de 2001, destinou-se a suprimir em área mais 

abrangente a antiga rede elétrica aérea, eliminando os postes de concreto, pesados 

transformadores e a intrincada fiação que interferiam nas fachadas dos casarões 

prejudicando sensivelmente a harmonia do conjunto arquitetônico. 
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Figura 6.36 - Exemplos da retirada de poste de concreto com transformador conjugada com o 
alargamento das calçadas. 

 

Aquele sistema obsoleto e inadequado foi substituído por moderna rede 

de distribuição subterrânea, dotada de dez centros de transformação abrigada, além 

de um novo sistema de iluminação pública com postes de ferro fundido, luminárias e 

arandelas que reproduzem os modelos dos tempos de lampiões a gás, 

reconstituindo-se a paisagem urbana do século XIX e recuperando-se, ao mesmo 

tempo, a confiabilidade da rede de distribuição elétrica.  

Foram mais de 1.048 domicílios atendidos na área, além de 15 km de 

redes e nova iluminação pública, melhorando a segurança nas ruas praças e demais 

logradouros e estendendo os benefícios destes investimentos a toda a comunidade 

do centro histórico indiscriminadamente. 

 

Rede de telefonia subterrânea do centro histórico 

 

Assim como a rede de energia elétrica, em junho de 2001, também foi 

entregue a comunidade do centro histórico a nova rede de telefonia subterrânea, 

repetindo-se aí os mesmos benefícios já mencionados para aquele caso, 

alcançando 1.048 domicílios. 
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Sistema de abastecimento de água, coleta de esgotos e drenagem; calçamento 

de ruas e passeios do centro histórico 

 

    
Figura 6.37 – Imagens das ruas durante as obras de esgotos e drenagem. 

 

Estas obras proporcionaram a renovação das antigas redes de água, 

esgoto e drenagem da mesma área beneficiada pelas redes subterrâneas de 

energia elétrica e telefonia, eliminando constantes problemas de obstrução ou 

vazamento.  

Além dos evidentes benefícios para regular o abastecimento de água e 

elevar as condições de saneamento da área para toda a população que reside e 

trabalha no centro histórico, este conjunto de obras está permitindo a restauração 

dos pavimentos em pedra de lioz das calçadas e escadarias, bem como os 

tradicionais calçamentos em paralelepípedos e pedras tipo “pé de moleque” nas ruas 

e becos do centro histórico, aspecto determinante na recuperação da paisagem 

urbana do século XIX.   Foram realizados 62 mil m² de calçamentos de pedra e 28 

mil m2 de calçadas.  
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Figura. 6.38 – Obras de recuperação dos pavimentos originais de pedras em paralelepípedos e 

pé-de-moleque . 
 

 

Estação de tratamento de esgotos do Bacanga 

 

Destinou-se a suprimir mais de 30 pontos de lançamento de esgotos “in 

natura“ que existiam nas margens do rio Bacanga, na periferia do centro histórico, 

complementando assim as demais intervenções que visam o saneamento da área. 

Este investimento assegurou também alternativa para a redução dos impactos 

ambientais negativos no Canal do Portinho onde desembarca o pescado a atividade 

econômica que dá vida ao bairro do Desterro. Esta estação na verdade atende uma 

bacia maior do que o centro histórico e está apta a beneficiar uma população de 140 

000 habitantes. 

 

Urbanização do canal do portinho 

 

Este projeto destina-se a urbanizar uma das áreas mais degradadas do 

Centro Histórico de São Luís, situada na exata fronteira que delimita a área 

patrimônio da Humanidade e que se reveste de grande valor urbanístico, não só por 

sua posição na malha urbana como pelas características tipológicas das edificações 

que a compõem, valor este associado à diversidade de usos, que são entre outros, 

relacionados com a pesca artesanal. Não obstante os grandes benefícios dele 

esperados este projeto não foi executado por insuficiência de recursos. 
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Restauração de Edificações 

 

Ao mesmo tempo em que realizava as intervenções de recuperação das 

redes de utilidades públicas e da infra-estrutura urbana de São Luís, o PPRCHSL 

tratou de recuperar diversos imóveis na área do centro histórico, adaptando-os para 

usos de interesse social e com vocação para assegurar a revitalização sócio-

econômica do setor proporcionando a criação de novos focos de movimentação para 

a população da capital, como escolas, centros culturais e de treinamento 

profissionalizante, lojas e apartamentos.  

Nesta análise é importante demonstrar quais foram e como estas obras 

obedeceram ao preceitos preconizados pelas políticas de preservação adotadas em 

1979, comparando-as também com as práticas recomendadas pela CI. Vamos iniciar 

avaliando projetos de implantação de escolas que dão continuidade ao que foi 

realizado nas etapas anteriores neste setor quando já haviam sido instaladas outras 

unidades de ensino como o Restaurante Escola do SENAC e o Centro de 

Criatividade Odylo Costa Filho. A opção de uso por escolas sendo reconhecidas aqui 

como opção capaz de conciliar de forma eficiente a necessidade de se atribuir novos 

usos aos imóveis com a implantação de atividades educacionais que são capazes 

de gerar movimentação e vida para a área ao mesmo tempo em que cumprem papel 

estratégico como catalizadoras de outras atividades econômicas. A par disto estes 

projetos atendem de uma só feita a duas das principais políticas  que norteiam a 

implementação do PPRCHSL, quais sejam: 3 - Apoiar a instalação de centros 

profissionalizantes e 4 – Incentivar as manifestações culturais e educacionais 

mediante o estabelecimento de centros culturais e de criatividade e do fortalecimento 

das instituições públicas e privadas que se dedicam à ação e difusão cultural, bem 

como apoiar as manifestações artísticas de indivíduos ou grupos comunitários 

sediados na área. 

 

Escola de arquitetura e urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. 

Esta obra, concluída em dezembro de 2001, permitiu a completa 

recuperação de um dos maiores conjuntos de sobrados da rua da Estrela, onde 

funcionou no passado a antiga sede da ULLEM COMPANY, empresa americana que 

nos anos 30 a 50 explorava os serviços de luz da cidade. Mais recentemente, a 

partir dos anos 60 estes imóveis abrigaram a sede da Cia. Energética do 
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Maranhão/CEMAR, mas nos últimos 5 anos encontravam-se abandonados e semi 

arruinados. O projeto permitiu a adaptação do conjunto que passou a sediar a 

Escola de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão.  

Esta solução concilia os interesses de recuperar e preservar o patrimônio 

arquitetônico e intensificar sua utilização, com a presença de centenas de alunos no 

cotidiano da área, ao mesmo tempo que irá lhes proporcionar a convivência diária 

com centro histórico, que é um verdadeiro laboratório vivo de arquitetura e 

urbanismo. 

 

 

    
Figura 6.39 – Conjuntos de sobradões abandonados foram transformados na sede da Escola 

de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão. 
 

O imóvel localiza-se na rua da Estrela, 472, com área construída de 

3.030,00 m2, e compreende 10 (dez) Salas de aula, Biblioteca, Laboratórios e 

Auditório para 200 (duzentos) lugares.  

 

Escola de Música do Estado. Solar Lilah Lisboa 

Concluída em abril de 2001, esta obra assegurou a recuperação e 

adequação de valioso exemplar da arquitetura urbana de São Luís, para abrigar a 

sede da Escola de Música do Estado. O “Solar Lilah Lisboa” é dotado de 
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interessante jardim frontal, pouco comum na área do Centro Histórico e possui 

elementos decorativos do estilo “Art Noveau” que chegaram em São Luís no início 

do século XX, pelas mãos do arquiteto italiano Gaspar Iconazone. 

 

      
Figura 6. 40 - Ruínas transformadas em sede da Escola de Música do Estado do Maranhão. 

 

Este projeto atraiu para o coração do Centro Histórico a presença de mais 

de 1200 alunos de música que passaram a ter convivência cotidiana com um cenário 

inspirador e favorável às suas atividades culturais. Ao mesmo tempo assegura a 

conservação de um exemplar de elevado valor ambiental e mérito arquitetônico no 

contexto da área que foi escolhida pela UNESCO para figurar na lista do Patrimônio 

Cultural da Humanidade. 

A Escola de Música é um dos mais tradicionais órgãos do sistema de 

cultura do Estado e, curiosamente, há muitos anos foi batizada com o nome de Lilah 

Lisboa, em homenagem à antiga proprietária deste imóvel, que foi sempre 

professora de música e de piano e costumava promover saraus em sua casa, para 

apreciação da boa música. Assim o casarão recupera a atmosfera musical que sua 

antiga proprietária sempre cultivou. 

O imóvel possui área construída de 1 220,00 m2 e localiza-se na rua do 

Giz esquina com a rua 14 de Julho, e tem acesso tanto pela rua do Giz como pela 

rua da Estrela. Conta com dezenove salas de aulas individuais e coletivas, auditório 

para cento e cinqüenta lugares, foyer, galeria, biblioteca e cinco salas para a 

administração.  
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Centro de capacitação tecnológica. CETECMA 

 

 
Figura 6.41 - Situação anterior do conjunto da Rua Portugal visinho ao sobrado onde hoje está 

instalada a sede do CETECMA. 
 

 

Esta obra inaugurada em 2001 promoveu a restauração de um dos mais 

imponentes sobrados da rua Portugal, com fachadas revestidas de azulejos 

policrômicos que no século XIX funcionou como sede de uma das mais prósperas 

empresas de exportação da Praia Grande. 

Nele foram instalados modernos laboratórios de Química, Física, Biologia, 

Matemática e Informática a para possibilitar o aperfeiçoamento educacional a jovens 

que completaram o segundo grau através de cursos práticos. Esta escola, além de 

possuir o mérito de conservar muito bem o imóvel histórico ainda contribui para 

intensificar o movimento cotidiano no dia a dia do centro histórico com a presença de 

seus 1800 alunos matriculados em três turnos.  
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Projetos para instalação de centros culturais 

Estes projeto também se destinam a consolidar na área a presença de 

casas de cultura, museus e instituições culturais que contribuem ao mesmo tempo 

para a conservação de seus próprios acervos mas também dos grandes sobrados e 

passam a se constituir em motivo de atração e de movimentação para a área. 

 

Solar dos Vasconcelos - “Memorial do Centro Histórico” 

 
Figura 6.42 – Dotado de uma das mais belas fachadas dos antigos solares de São Luís e 

anteriormente arruinado abriga hoje o Memorial do Centro Histórico e a sede do 
PPRCHSL. 

 

 

Esta obra, concluída em Julho de 2001, garantiu a reconstrução do Solar 

dos Vasconcelos, um dos mais valiosos exemplares do conjunto de arquitetura 

colonial, reerguendo-o a partir de suas ruínas e adaptando-o para abrigar as 

instalações do Memorial do Centro Histórico, bem como as sedes da 

Superintendência do Patrimônio Cultural e do PPRCHSL.  
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Figura 6.43 – Imagens que revelam a situação anterior de imóvel após 50 anos de abandono. 
 

 

Em uma área de 1 430,00 m2, ali estão em exposição permanente, as 

maquetes e painéis fotográficos. Este acervo proporciona uma visão abrangente de 

tudo o que vem sendo feito para a preservação da área. De forma didática resgata a 

história do centro e facilita o entendimento do processo de recuperação. 

 
No mesmo local também está sediada a Superintendência do Patrimônio 

Cultural / SPC. Órgão estadual integrante da Secretaria de Estado da Cultura – 

SECMA e que exerce as funções de monitoramento e controle do centro histórico, 

visando sua manutenção e sustentabilidade.  

Para tanto a SPC, conta com dois órgãos: o Departamento de Patrimônio 

Histórico, Artístico e Paisagístico (DPHAP-MA) e o Departamento de Projetos 

Especiais (DPE), com bem como, com a Unidade Executora Estadual /UEE do 

PRODETUR.  
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Figura 6.44 – resultados da reconstrução e adequação do antigo Solar. 

 

Projeto Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão 

 
Figura 6. 45 – Maquete de um dos dinossauros do sítio paleontológico de Alcântara em 

exposição no Centro de Pesquisa de História Natural 

 

Inaugurado em Março de 2002, este centro cultural e de pesquisas 

mantém exposições permanentes de Paleontologia e Arqueologia, com seus 

respectivos laboratórios e reservas técnicas bem como a biblioteca Olavo Correia 

Lima em homenagem póstuma a um dos precursores da arqueologia no Maranhão.  

O órgão tem a finalidade de efetuar pesquisas e cadastramentos de 
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acervos, bem como se constituir em referência para implementação de políticas de 

gestão do patrimônio arqueológico e paleontológico e ao mesmo tempo agir na 

conscientização e divulgação do assunto com aplicação de políticas de educação 

patrimonial.  

O sobrado em questão é um dos mais significativos, localizado no 

epicentro do bairro da Praia Grande, canto da Rua do Giz com a escadaria da 

Humberto de Campos, possui em seu cunhal uma rara inscrição lapidar esculpida 

em laje de cantaria de Lioz que registra: “fez edificar esta propriedade o capitao 

Antonio Joze de Souza, no anno de 1800”. 

Ainda no século XIX abrigou a sede de um órgão da imprensa 

maranhense denominado O Globo e mais recentemente funcionou como sede do 

PPRCHSL no período de 1979 a 2001. Atualmente suas exposições de fósseis, 

artefatos arqueológicos e réplicas de dinossauros que viveram há cerca de 80 

milhões de anos em Alcântara, atraem estudantes de primeiro e segundo grau e de 

nível superior das redes pública e privada, bem como turistas e outros visitantes, 

contribuindo também para aumentar a movimentação do centro histórico  

 

Teatro João do Vale 

 

 
Figura 6.46 – Antigos galpões de açúcar foram transformados na sede de um teatro 

experimental. 
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Esta obra, concluída em dezembro de 2001, veio garantir de forma 

definitiva a recuperação e adequação dos antigos galpões de açúcar da Praia 

Grande que já em 1989, numa etapa preliminar, haviam sido provisoriamente 

adaptados para abrigar um teatro experimental com cerca de 400 lugares na platéia.  

Além da substituição da cobertura de telhas de amianto do edifício, foram 

instalados modernos equipamentos cênicos, de climatização, de sonorização e 

acústica, capazes de assegurar o funcionamento de um espaço cultural de uso 

múltiplo e mais uma casa de espetáculos, atraindo movimentação para o centro 

histórico e valorizando e difundindo a cultura das artes cênicas. O imóvel localiza-se 

na rua da Estrela, em frente a Câmara Municipal de São Luís, com área construída 

de 1.210,00m2.  

 

Projetos de valorização da cultura popular 

 

 
Figura 6.47 – O centro histórico tornou-se o palco preferido para as manifestações da popular 

maranhense. 
 

Hoje classificadas na ordem do patrimônio imaterial as manifestações da 

cultura popular maranhense estão a cada dia mais presentes na vida do centro 

histórico. A transformação de vários terrenos baldios em espaços seguros e 
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iluminados estão garantindo condições favoráveis à sua utilização para 

apresentações de grupos folclóricos que agora também utilizam as próprias ruas, 

becos e escadarias por ocasião das diferentes festas comemorações e rituais que 

são celebradas em vários períodos do ano.  

Mas a cultura popular também se faz presente nos fazeres e produtos 

encontrados no mercado popular da Feira da Praia Grande ou ainda na expressão 

dos conhecimentos tradicionais que se manifestam pela mão de artesãos e de 

artistas como aqueles que fabricam brinquedos alternativos com material reciclado 

ou se dedicam à secular arte do teatro de bonecos.  

Este patrimônio está presente nos diferentes e diversificados ritmos 

musicais, nas indumentárias, nas comidas típicas, nas plantas medicinais, nos 

instrumentos musicais de percussão, no artesanato, na arte genuinamente indígena 

ou de influência africana .  

Para tanto o PPRCHSL, em atuação conjunta com os demais órgãos da 

Secretaria de Estado da Cultura instalou mais duas grandes casas dedicadas à 

valorização e preservação desta vertente do patrimônio. A Casa de Nhôzinho e a 

Casa do Maranhão 

 

Projeto Casa do Maranhão 

 

Obra concluída em março de 2002, compreendeu a adequação do valioso 

sobrado que no século XIX foi sede do antigo Tesouro Estadual e onde durante 

muitas décadas também funcionou a Secretaria de Estado da Fazenda. Imóvel de 

elevado mérito histórico arquitetônico e valor ambiental, passou a abrigar um centro 

de referência da cultura popular maranhense, com informações sobre a história da 

fundação e evolução urbana da capital, sobre a contribuição das culturas negra e 

indígena. Também pode-se conhecer o patrimônio ambiental e natural das diversas 

regiões geográficas do estado de interesse para o turismo. Além deste acervo que 

se localiza no térreo, o visitante irá encontrar no pavimento superior um verdadeiro 

memorial ao Bumba meu Boi, com recepcionistas especialmente treinados entre 

moradores do bairro para apresentar todo o auto desta que é a mais tradicional e 

expressiva manifestação da cultura popular maranhense. 
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Figura 6.48 – Antiga sede do Tesouro Público Estadual foi transformado num centro de 

referência da cultura popular maranhense. 
 

De grandes dimensões a Casa do Maranhão abriga ainda espaços para 

funcionamento de loja para venda de produtos artesanais, livros e material de 

divulgação da cultura. Espaço para restaurante típico e eventos como 

apresentações folclóricas e lançamentos de livros e discos. 

 

     
Figura 6.49 - Dois aspectos do interior da Casa do Maranhão. 
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Este proporciona ao usuário, seja turista ou cidadão ludovicense, 

informações gerais sobre o patrimônio cultural e natural do Maranhão além de se 

situar nas proximidades do novo “Cais da Praia Grande” e, portanto, se constituir em 

apoio e orientação aos que embarcam para a cidade histórica de Alcântara. 

 

Projeto Casa de Nhôzinho 

 

Esta obra concluída em 1999 foi o resultado de um projeto elaborado pela 

equipe do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho que atua sempre com o 

respaldo da Comissão Maranhense de Folclore uma organização não governamental 

que congrega especialistas em cultura popular e representantes dos grupos que 

praticam e preservam estas manifestações. 

 

 
Figura 6.50 – Exposição de técnicas populares no pavimento térreo. 

 

Este nome é uma homenagem póstuma a um dos gênios da arte popular 

maranhense.  

Mestre Nhôzinho foi um escultor de personagens brincantes das festas de 

bumba-boi, que marcou sua passagem pelo reconhecido valor artístico de suas 

esculturas minimalistas. Notabilizou-se também em virtude de que durante a maior 

parte de sua laboriosa existência padeceu de uma doença degenerativa que lhe 
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deformava as mãos e os pés e é sabido que para trabalhar nas suas esculturas de 

madeira precisava que lhe amarrassem as ferramentas aos punhos. 

Esta Casa que aproveita um dos mais belos sobradões da rua Portugal e 

que tem o nome em sua homenagem abriga em seu acervo, além das obras do 

próprio homenageado, outras muitas obras de anônimos artesãos assim como 

artefatos e utensílios de fabricação popular que são cotidianamente utilizados pelas 

populações do interior do Estado.  

 

Mercado das Artes / Banco do Empreendedor 

Obra concluída em dezembro de 2001, e também dedicada à valorização 

da cultura popular expressa no artesanato, promoveu a recuperação e adaptação de 

antigo armazém do porto de São Luís, próximo à Rampa do Palácio e em frente à 

antiga sede do Tesouro Público, atual Casa do Maranhão. O imóvel destina-se 

agora a abrigar o Instituto de Desenvolvimento das Artes Maranhenses – IDAM e o 

Mercado de Artesanato, um salão de comercialização onde os artesãos podem 

vender suas peças sem sofrerem a espoliação do atravessador.  

Com área de 1.200,00 m² distribuídos em dois pavimentos, abriga 

também uma agência de fomento ao crédito direto para o artesão maranhense, o 

Banco do Empreendedor em parceria como o SEBRAE. E ainda o andar superior 

está destinado ao funcionamento de um Centro de Treinamento, destinado à sua 

capacitação profissional.  

 

Projetos de Habitação no Centro Histórico de São Luís 

  

      
Figura 6. 51 – Imóvel da Rua da Palma que se encontrava em ruínas e foi adaptado para abrigar 

5 apartamentos e 5 lojas no térreo. 
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Por este projeto o Governo do Estado destinou vários imóveis de sua propriedade na 

área, que antes eram ocupados por repartições públicas, para serem recuperados e 

adaptados para uso misto, residencial com apartamentos no andar superior e 

comercial com lojas no andar térreo.  

 

 

     

 

 

     
Figura 6.52 - Duas fachadas de outro sobrado da Rua da Palma adaptado para abrigar mais  5 

famílias. Igualmente possui 5 lojas no térreo.  
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Figura 6. 53 – Acima, detalhes de antes e depois da recuperação das varandas posteriores do 

sobrado que foi adaptado para residências.Abaixo. Fachada do grande sobrado 
da Rua  João Gualberto igualmente adaptado para os projetos habitacionais. A 
outra vista mostra a relação de proximidade entre o imóvel destinado a habitação 
e o espaço de convivência da praça do Poeta Valdelino Cécio. 

 

Trata-se de uma iniciativa capaz de ensejar um forte estímulo para a 

manutenção do uso residencial na área do centro histórico. Os imóveis são alugados 

a funcionários da administração estadual, com opção de compra de forma que no 

futuro estas famílias possam se tornar proprietárias de suas unidades, reforçando 

assim o vínculo dos cidadãos com este espaço urbano e favorecendo o surgimento 

de novos investimentos.  

As condições para concorrer a estas moradias foram: 
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Ser funcionário estadual com rendimentos mínimos de R$ 600,00 nos 

contracheques. Trabalhar em órgão da administração estadual que esteja situado na 

área tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional de forma que o morador fique 

sempre próximo ao novo local de sua residência e portanto independente das 

despesas de transporte coletivo no seu dia a dia. Não possuir outro imóvel.  

Mesmo com estas limitações o programa contou com média de 7 

candidatos habilitados para cada unidade e a escolha teve que ser feita por sorteio 

público. 

As lojas são arrendadas por contrato de cessão de uso para entidades 

sem fins lucrativos que desenvolvam atividades culturais compatíveis com a 

vizinhança residencial.  

Os projetos (aprovados pelo IPHAN) promovem a adequação dos 

pavimentos superiores para apartamentos de 2 ou 3 quartos e o pavimento térreo 

para lojas comerciais. Na primeira etapa, foram iniciadas as obras cinco grandes 

sobrados que proporcionaram a criação de 35 apartamentos e 18 lojas. Neste 

período o primeiro imóvel foi entregue aos moradores na rua da Estrela 350 com 12 

apartamentos e 2 lojas no térreo. 

Projeto Morada das Artes 

     

     
Figura 6.54 – Acima: fachadas dos antigos depósitos do porto que estavam fechados e 

abarrotados de material inservível do Estado. E logo após sua adaptação para 
abrigar moradias de artistas plásticos que aí podem contar com ateliês e galeria 
para exposições como se percebe nas fotos de baixo. 
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 Outra modalidade de habitação adequada à atmosfera vocacional de 

usos do centro histórico, esta obra concluída em dezembro de 200, promoveu o 

aproveitamento dos trapiches ou conjunto de galpões do antigo porto de São Luís, 

(onde nas últimas décadas funcionava um depósito de materiais imprestáveis do 

Estado), adaptando-os para abrigar um projeto de habitação com características 

especiais por se constituir ao mesmo tempo em iniciativa de fomento às atividades 

artísticas e culturais na área do Centro Histórico.  

Através desta intervenção foram construídos 8 (oito) apartamentos no 

andar superior e 8 (oito) “ateliês”, salão de exposição e hall no térreo. Desta forma, 

os artistas além de residir no imóvel poderão ali mesmo confeccionar os seus 

trabalhos. Assim o visitante do Centro Histórico tem agora a oportunidade de 

presenciar a forma pela qual os artistas aplicam suas técnicas e no mesmo espaço 

também encontrar uma exposição permanente como ponto de comercialização das 

obras de arte ali produzidas.  

 

Projetos para prestação de serviços à comunidade 

Instituto Osvaldo Cruz 

 

 
Figura 6.55 – Casarão da Rua Formosa, adaptado para abrigar a sede do Instituto Oswaldo 

Cruz, adaptado para o funcionamento de laboratórios de análises clínicas que 
atendem não só à comunidade do centro histórico. 
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Na área da saúde pública, esta obra concluída em março de 2001, 

recuperou e devolveu ao uso da população o casarão onde funciona o Instituto 

Osvaldo Cruz, que é um centro de atendimento e assistência médica do Estado 

localizado em um destacado imóvel da rua Formosa com área de 1 200,00 m2, 

próximo ao Convento das Mercês.  

O Instituto abriga também o Laboratório de Análises Clínicas do Estado, 

um equipamento de referência, que atende não só a população de São Luís, como 

presta serviços a todos os municípios do interior do Estado.  

 

Projeto Viva Cidadão 

 

 
Figura 6.56 – Galpões do antigo porto da Praia Grande que estavam sem uso foram adaptados 

para abrigar o Viva Cidadão para prestação de serviços de qualidade à população 
da cidade. Tem a capacidade de atrair grande movimentação ao bairro da Praia 
Grande.  

  
Esta obra, inaugurada em 1999, por iniciativa conjunta das Secretarias de 

Administração, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e da Secretaria de 

Solidariedade Humana, representou a reabilitação de galpões do porto da Praia 

Grande antes em desuso ou servindo de depósito de sucatas para a sua utilização 

como sede de um programa criado no âmbito do governo estadual com a meta de 

fortalecer a cidadania, facilitando o acesso da comunidade a ações de qualidade na 

prestação de serviços públicos.  
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Esta iniciativa, premiada com a classificação de ISO 9001, proporciona 

atendimento rápido e desburocratizado congregando uma vasta rede de entidades 

federais, estaduais, municipais e empresas privadas, prestando serviços como 

emissão de carteiras de trabalho, de identidade, de habilitação, passaporte, serviços 

bancários e recolhimento de taxas diversas e atrai diariamente para a área do centro 

histórico um contingente de usuários da ordem de 2 mil pessoas intensificando a 

desejada movimentação que por sua vez estimula o surgimento de novos 

empreendimentos. 

 

Casa da Cidade 

 

 
Fig. 6.57 - Sobrado com mirante que após longo período de abandono está hoje servindo como 

sede da Junta Comercial do Maranhão e abriga as atividades de prestação de 
serviços e informações a milhares de usuários da capital. 

 

Inaugurada em Junho de 2001, esta obra assegurou a restauração e 

adaptação do imponente Solar da Praça João Lisboa, (área tombada pelo IPHAN e 

reconhecida pela UNESCO), conhecido como “Casa da Cidade” e que, no início do 

Século XX, abrigou a Câmara do Vereadores de São Luís. Após a recuperação 

passou a funcionar como sede da JUCEMA, Junta Comercial do Maranhão, cujas 

atividades de cadastramento, licenciamento e consultas de informações para o 

comercio, também atraem um numeroso público expresso na ordem de 1300 

usuários diariamente para o centro histórico. 
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Projeto da Delegacia Especial do Centro Histórico e Batalhão do Turismo 

Da mesma forma como a Secretaria Estadual de Saúde aderiu ao 

programa com a reforma e consolidação do Instituto Oswaldo Cruz na área do centro 

histórico, outras secretarias de Estado e do município estão contribuindo com 

instalação de suas unidades de prestação de serviços e dando finalidade e uso de 

interesse coletivo a grandes sobrados, além de contribuírem para atrair um público 

numeroso para a área. 

Assim a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar promoveram  

o reaproveitamento de outro grande sobrado em desuso e de propriedade do Estado 

para instalação de uma delegacia especial do centro histórico, conjugada com a 

sede do Batalhão do Turismo.  

Esta iniciativa contribui de maneira fundamental para a melhoria das 

condições de segurança pública não só para o visitante ocasional como também 

para o morador e demais usuários como trabalhadores, estudantes e aqueles que 

demandam a área em busca de algum serviço ou forma de atendimento. 

Além dos evidentes benefícios imediatos foram criadas melhores 

condições para que cresça o interesse em residir na área.  

 

CEDUC- Centro de Educação e Cidadania 

 

    
Fig. 6.58 – Fachadas dianteira e posterior de sobrado da rua da Palma, antes em ruínas e  

agora perfeitamente adaptado para abrigar o CEDUC. 
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Inaugurado em 2003 este é um projeto que parece realizar em muitos 

aspectos os princípios preconizados pela CI por sua capacidade de congregar 

diferentes segmentos representativos da área. Tendo sido o imóvel reconstruído a 

partir de ruínas por uma entidade não governamental, a Fundação da Memória 

Republicana, com a utilização de recursos provenientes das leis de incentivo fiscal, 

passou então a abrigar o Centro de Educação e Cidadania, instituição vinculada à 

Secretaria de Estado de Cidadania e Ação Social que administra e abriga uma série 

de projetos de grande valor social especialmente junto à população carente da área. 

Destes projetos participam, além do poder público municipal e estadual, outras 

organizações não governamentais, a União de Moradores, o SEBRAE e a 

Universidade Federal do Maranhão. 

De fato ele representou a reconstrução de um grande sobrado de três 

pavimentos na rua da Palma, com cerca de 1000 m2 de área construída e que se 

encontrava em ruínas  e que hoje abriga um centro de formação profissionalizante 

para trabalhar no atendimento à comunidade do centro histórico que por sua vez é 

remanescente da zona do baixo meretrício nas proximidades do Convento das 

Mercês.  Ali se promovem cursos diversos de capacitação e profissionalizantes, 

além de se manterem gabinetes médico e odontológico destinados a atendimento da 

população carente da área. Nele se desenvolvem diversos projetos voltados para a 

comunidade mais carente do centro histórico.Como exemplos: o Curso Pré-

vestibular Agadá um projeto desenvolvido pela Organização Consciência Negra em 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado do MA e Ministério da Educação 

que tem como público alvo, jovens e adultos afro-descendentes do centro histórico e 

bairros periféricos, atendendo turmas com 40 alunos.  

Os professores são voluntários, estudantes universitários e  graduandos. 

A Organização Consciência Negra trabalha com formação de liderança negras há 10 

anos e sua sede fica no beco da Pacotilha em uma sala térrea do Projeto  

Piloto de Habitação. No CEDUC também funciona o Fórum de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável que por sua vez desenvolve as atividades voltadas para a 

Comunidade em parcerias com Instituições Federais, Estaduais e Municipais  e 

União de Moradores do Centro Histórico de São Luís, em reuniões semanais. 

Há também o Projeto Turismo Sustentável do SEBRAE  que apoia os grupos de 

manifestações culturais, reestruturando uma Feirinha Cultural no vizinho bairro do 

Desterro. Abriga ainda o Projeto de Ação Cultural no Centro Histórico de São Luís-
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Teatro das Memórias que tem como objetivo preservar o patrimônio cultural de São 

Luís, através de ações culturais no centro histórico, agenciando a inserção e a 

participação dos diversos atores sociais nesse processo. Visa ainda, preparar e 

articular os agentes comunitários para a elaboração de um calendário de atividades 

coletivas em prol da conservação, preservação e promoção da memória social e do 

patrimônio cultural de são Luís. Este último é patrocinado pela Companhia Vale do 

Rio Doce, tem o apoio da Superintendência do Patrimônio Cultural, SEBRAE, 

CEDUC, Cena Aberta, com realização do IPHAN, Prefeitura de São Luís, UFMA-

Grupo de Estudo e a pesquisa do Patrimônio e Memória e União dos Moradores de 

Centro Histórico de São Luís. E finalmente o Projeto Sustentar que é uma promoção 

do movimento Brasil Turismo e Cultura- MBTC e como órgão executor o Instituto de 

Hospitalidade e contando com a parceria do SEBRAE-MA- Projeto de Turismo 

apoiado pela União de Moradores, tendo como público alvo os residentes na área 

que tenham aptidão para pequenos negócios. 

 

Restauração da Igreja da Sé e do Palácio Episcopal 

    
Figura 6.59 – Conjunto da arquitetura religiosa da Igreja da Sé e Palácio Episcopal. Interior da 

nave principal da Catedral de São Luís.  
 

Neste mesmo período o PPRCHSL promoveu com o auxílio de recursos 

provenientes da iniciativa privada através da lei Rouanet, as obras de restauração 

do conjunto formado pela Catedral Metropolitana e Palácio Episcopal. Estas 

completam o mosaico de intervenções que vão desde o caráter eminentemente 

econômico e social passando também por aquelas de natureza mais erudita que 

compreendem a restauração de imóveis que abrigam acervos de grande valor 

histórico e artístico como são as obras de arte sacra pertencentes a estas casas 

religiosas e que fazem parte da história.  
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Este projeto vem contando com a participação do IPHAN, que financiou e 

coordenou a execução das delicadas obras de restauração do retábulo do altar-mór 

que se constitui numa raridade por ser uma das poucas peças de arte sacra 

maranhense, remanescentes do século dezessete ainda do período em que a Igreja 

pertencia à ordem dos Jesuítas 

 

Restauração da Igreja do Desterro 

 
Figura 6.60 – Fachada da Igreja do Desterro de concepção ingênua de um escravo chamado 

José de Lé que no século XIX promoveu sua reconstrução com auxílio da 
comunidade do bairro. 

 

Obra concluída em Novembro de 2001, assegurou a recuperação da 

restauração das obras de arte-sacra da Igreja, quais sejam os altares e retábulos. 

Mas também garantiu a recuperação da cobertura, esquadrias, assoalhos e forros, 

nova instalação elétrica e revisão das instalações hidráulicas e sanitárias, garantindo 

assim a conservação da tradicional Igreja do bairro do Desterro, com área de 466,00 

m2 e que se constitui em importante atração turística e ponto de convivência 

comunitária.  

 

Espaços de convivência comunitária 

Na esfera do Sub Programa de Recuperação do Patrimônio Ambiental 

Urbano o PPRCHSL promoveu o aproveitamento de terrenos baldios que antes 

representavam focos de degradação para a área e sua transformação em praças 
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públicas e espaços de convivência comunitária bem como em cenário e palco de 

festas populares. Há necessidade de registrar os principais exemplos devido ao 

papel estratégico que desempenham no processo de reabilitação da área e como 

forma de atender à política de número 5 que reza: - Restaurar e preservar o 

patrimônio arquitetônico e ambiental urbano do Centro Histórico, reintegrando-o à 

dinâmica social e econômica da cidade, em condições adequadas de utilização e 

apropriação social. 

 Assim passamos a avaliar os seguintes casos: 

 

Praça do Poeta Nauro Machado 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.61 – Cenários de antes e depois na recuperação da Praça do Poeta Nauro Machado.  
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Local da antiga sede da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-

Pará, cujos imóveis foram abandonados e se arruinaram, e que no primeiro 

momento (1982) havia sido batizada como praça da Praia Grande, a atual  Praça do 

Poeta Nauro Machado,  compõe com o Largo do Comércio o espaço aberto para as 

grandes manifestações culturais típicas do Maranhão. Com área de 2.200,00 m2, 

vem passando por sucessivas intervenções desde a primeira obra de urbanização 

realizada em 1982. Está situada estrategicamente entre o novo Teatro João do Vale 

e a futura Pousada do Largo do Comércio, nas imediações da Feira da Praia 

Grande, a praça conta também com sanitários públicos, fraldário e palco para 

apresentações artísticas. Obra concluída em dezembro de 2001 e desde então vem 

se consolidando como local de animação cultural e ponto de encontro da 

comunidade para a realização de festas, apresentações públicas, exposições de 

artes plásticas, de artesanato, feiras de comidas típicas e outras manifestações da 

cultura popular. 

 

Praça do Poeta Valdelino Cécio 

Obra concluída em julho de 2002, a antiga Praça do Folclore, localizada 

na proximidade do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, importante 

órgão estadual de preservação e divulgação da cultura maranhense. O novo nome 

da praça homenageia o poeta Valdelino Cécio, pesquisador e animador cultural cujo 

trabalho está indissoluvelmente ligado ao CCPDVf. Com área de 600,00 m2, esta 

praça está conectada à Praça Nauro Machado por uma escadaria e com ela forma 

um complexo de espaços públicos adaptados e vocacionados para realização de 

manifestações culturais, principalmente nos períodos juninos e natalinos mas que 

são diariamente freqüentados pelos usuários da Praia Grande.  

 

Praça da Seresta 

Construída originalmente no ano de 1987 no lugar de um terreno baldio 

que era utilizado como estacionamento e oficina mecânica improvisada esta 

pequena praça foi novamente reformada e sendo dotada de um púlpito é hoje  um 

dos pontos de encontro preferidos pela comunidade ludovicense que voltou a 

freqüentar o centro histórico.  
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Figura 6.62 – Antes e depois de outro recanto do Centro Histórico antes sujo e ameaçador e 

hoje transformado em local de convivência e de celebrações da cultura popular.  
 

De peculiar para esta avaliação há o fato de que em sua vizinhança se 

situam uma livraria e cyber-café, uma escola de teatro, outra de capoeira, um clube 

de xadrez, dois dos imóveis do programa de habitação, uma pousada turística, 

restaurantes, alguns bares e um antigo cabaré denominado Base da Faustina, o 

qual até hoje voluntariamente contribui com a sua conservação. E ainda que a Praça 

da Seresta acabou se firmando como o local de intensas manifestações da cultura 

popular especialmente de apresentações de danças típicas como o Tambor de 

Crioula.  

 

Praça dos Catraieiros 

 
Figura 6.63 –  Antigo estacionamento desordenado foi transformado na Praça do catraieros 

localizada muito próxima do estação de passageiros do Cais da Praia Grande 
tem este nome em homenagem aos remadores de pequenas embarcações que 
levam passageiros da beirada até as maiores quando a maré seca não permite 
o atracamento.  
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Praça da Praia Grande 

 

 
Figura 6.64 – Praça que ocupou lugar de antigos galpões arruinados e sendo localizada na 

entrada da rua Portugal ao lado da Casa do Maranhão tornou-se ponto de 
apresentações dos festejos populares. 

 

Localizada também na lateral da Casa do Maranhão, em situação oposta 

à Praça dos Catraieiros, a praça da Praia Grande funciona como um grande átrio de 

acesso àquele espaço cultural. Sua reforma possibilitou a criação de área para 

realização de manifestações da cultura popular maranhense. Com uma superfície de 

918,25 m2 a obra foi concluída em março de 2002. 

 

Praça do Pescador 

 

Esta intervenção feita em comum acordo com os armadores de pesca, 

trabalhadores do sindicato dos pescadores, e donos de bares e restaurantes, 

permitiu toda a reordenação urbana do espaço com a definição e disciplinamento 

das áreas destinadas ao trabalho diurno e ao lazer e divertimentos noturnos. 

Proporcionou novas condições ambientais com obras de saneamento, 

pavimentação, áreas verdes com canteiros, estacionamentos, iluminação compatível 

e criação de um novo e higiênico conjunto de quiosques para instalação de bares e 

restaurantes populares tradicionais naquele local.  
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Figura 6.65 – Localizada nas imediações do Canal do Portinho esta Praça que homenageia os 

pescadores era antes um verdadeiro foco de degradação social e ambiental nas 
imediações do bairro do Desterro.  

  

 
Figura 6.66 – Vista da Praça com a estátua do Pescador e tendo ao fundo  os quiosques de 

bares e restaurantes populares que foram negociados com os trabalhadores da 
área no momento da elaboração do projeto. 

 

Em contrapartida promoveu a remoção de dezenas de barracas 

instaladas irregularmente muitas vezes em plena via pública, e que somente se 

ocupavam da comercialização de bebidas alcoólicas e negociou a instalação de um 
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posto policial. 

 Os resultados desta intervenção podem ser aferidos não só visualmente 

mas também nas estatísticas que registram ocorrências policiais na cidade e no grau 

de satisfação das categorias profissionais que exercem seu ofício no cotidiano da 

área.  

 

Programa Monumenta / BID 

 

A equipe do PPRCHSL elaborou no período de 1997 a 99 os estudos 

necessários à habilitação técnica do centro histórico para o referido programa. 

Dentre eles: O documento Matriz da Proposta. A Oficina de Planejamento pelo 

método ZOPP, os projetos piloto para adequação de imóveis ao uso residencial, e 

transformação dos terrenos baldios em estacionamentos.  

Também foram preparados um Plano de Reassentamento para as 

famílias que se encontram residindo em imóveis invadidos. E finalmente os Estudos 

de Viabilidade Econômica para estes projetos bem como os Relatórios de Impacto 

Ambiental.  

As negociações para o Monumenta / BID, através do IPHAN e Ministério 

da Cultura, tinham como finalidade viabilizar o Sub Programa de Promoção Social e 

Habitação no Centro Histórico. A elaboração destes estudos,especialmente a oficina 

de planejamento participativo utilizando o método ZOPP, proporcionou no período 

de 1997 a 1999 uma boa oportunidade de avaliação técnica de todas as ações até 

então realizadas levantando a árvore de problemas e soluções e estabelecendo as 

matrizes de pontos forte e fracos. Assim também foi importante naquele momento a 

realização de uma nova pesquisa sócio-econômica que atualizou informações sobre 

a comunidade do centro histórico. Todos estes estudos foram orientados por 

especialistas e consultores e envolveram a sociedade civil e a comunidade local.   

Entretanto este projeto não foi levado adiante devido a falta de 

entendimento entre os governos do Estado e Prefeitura. A gestão compartilhada e o 

entrosamento entre os três níveis de governo está entre uma das premissas 

obrigatórias para o processo da CI. Neste caso temos um exemplo cabal de que 

quando este preceito não é atendido tornam-se grandes as possibilidades de 

fracasso.   
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Projeto Documenta Maranhão 

 

No âmbito da difusão cultural foi realizado em 1997/98 o Projeto 

Documenta Maranhão, um plano editorial multimídia que publicou três livros: o 

primeiro deles contendo uma versão bem ilustrada do dossiê preparado para a 

UNESCO, o segundo contendo o resultado das pesquisas sobre as Embarcações do 

Maranhão e o terceiro uma reedição do livro do Arquiteto Olavo Pereira da Silva 

Filho sobre a Arquitetura Luso Brasileira no Maranhão.  

Ao mesmo tempo foram produzidos, um CD-ROM e um vídeo sobre o 

mesmo assunto e duas exposições em painéis sobre os temas dos dois primeiros 

livros. Dentro deste mesmo programa foi realizado o detalhamento do Plano Diretor 

para o Centro Histórico de São Luís, acompanhado da fabricação de uma maquete 

de toda a área na escala 1: 1000. 

 

6.5.2 Oportunidades em que o PPRHSL foi avaliado no período de 1995/ 2002 

 

Neste período o programa foi debatido em vários fóruns e seminários e 

suas novas realizações avaliadas por especialistas e integrantes da comunidade. 

1995(Março) Palestra para representantes da Missão do Governo da 

Espanha. 

l995(Out.) Painel sobre Turismo na Câmara Municipal de São Luís 

1995(Jul.) 47 Reunião Anual da SBPC 

1995(Set.) Seminário Internacional/Estratégias de Intervenção em 

Áreas Históricas 

1995(Set.) XV. Congresso Brasileiro de Guias de Turismo/S.Paulo. 

1995(Jul.) VI. Encontro nacional de Design  

1995(Jul.) 18 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação. 

1995(Nov.)      Seminário Estratégias de Intervenção em Áreas Históricas- 

Revalorização de Áreas Urbanas Centrais. Promovido 

pelo MDU – UFPE. RECIFE (a experiência apresentada 

foi publicada no catálogo do seminário) 

2000 (Jul) Palestra sobre o “Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís, durante o 
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Seminário “Gestão e Conservação de Sítios Históricos” 

no período de 23 a 25.07.200 na Cidade de Laguma-SC. 

2000(Dez) Palestra e debates sobre o PPRCHSL na III Semana 

Maranhense de Arquitetura, realizada no período de 02 a 

06 de dezembro de 2000 em São Luís. 

2001(out) Debates sobre o PPRCHSL durante o Painel 

“Acessibilidade dos Espaços Culturais e Artísticos pelo 

Público Deficiente”, como parte da V Edição do “Projeto 

Mãos a Obra” – Programa de Arte-Educação Inclusiva, 

promovido pelo Departamento Regional do SESC no 

Maranhão em 24 de outubro de 2001. 

2001(Nov) Palestra sobre o Tema São Luís, Patrimônio de Pedra e 

Cal no VII Encontro Nacional do PEA/UNESCO, realizado 

de 15 a 17 de novembro de 2001, 1º ano da década da 

Cultura da Paz, em São Luís-MA. 

 

6.5.3 Avaliação desta etapa 

 

Os resultados verificados revelam que esta etapa realizou o maior 

conjunto de obras e investimentos. De fato representou uma ampliação significativa 

em relação a etapa do Projeto Reviver (1987/1991), ampliando a área urbana 

beneficiada de 10,7 hectares para 50 hectares. Segundo dados dos arquivos e 

relatórios do PPRCHSL, foram investimentos estimados na ordem de R$ 75 milhões, 

tanto em recuperação e adequação de edificações como de renovação da infra-

estrutura urbana.  

Observa-se que grande parte das intervenções realizadas nos sobrados 

permitiram a geração de focos de revitalização no contexto da malha urbana com a 

instalação de novos usos capazes de atrair vida e movimentação para o centro 

histórico. Ao mesmo tempo passaram a sediar instituições que asseguram pelo uso 

a própria manutenção das edificações. É o caso da opção preferencial pelas escolas 

que tem a capacidade de garantir a presença da classe estudantil na área. Mas 

também o caso de adaptação para centros culturais e especialmente aqueles que se 

dedicam às preservar as manifestações da cultura popular. 

Já as obras de renovação das redes de água, esgotos e drenagem estão 
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contribuindo para um caráter de maior perenidade às intervenções. Evitando as 

escavações que antes eram freqüentes na área, pela ocorrência de obstruções e 

vazamentos. As modernas redes subterrâneas de energia elétrica e telefonia 

garantem a perspectiva de expansão da demanda para um horizonte de pelo menos 

25 anos.      

A transformação de vazios urbanos que antes eram focos de degradação 

em novas praças criaram também espaços de convivência para a comunidade e 

local de apresentações e animação cultural. A chegada do Batalhão do Centro 

Histórico e da Delegacia Especial do Turismo, associada com a nova iluminação 

pública vieram trazer mais segurança e condições para a moradia e permanência na 

área. 

A repercussão nos meios de comunicação foi positiva atraindo outras 

parcelas da população ludovicense que há muito não freqüentavam a área. Ao 

mesmo tempo a municipalidade iniciou programas de visitação para turistas e 

estudantes e para o pessoal da terceira idade.  

Tanto o governo estadual quanto o municipal intensificaram os 

investimentos em programações de apoio aos eventos tradicionais como carnaval, 

festas juninas e natalinas, realização de shows musicais e espetáculos teatrais, que 

não só colocaram em uso os teatros João do Vale e Alcione Nazaré, como 

ocuparam as praças e escadarias que passaram a se constituir em anfiteatros 

naturais e propícios a estas apresentações.  

Em convênio com o SEBRAE a prefeitura instalou uma feira permanente 

de comidas típicas nas imediações do Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, 

local de chegada no centro histórico. 

A movimentação gerada por este conjunto de benefícios e atrativos 

começa finalmente a atrair outros investimentos do setor privado na instalação de 

novos restaurantes, bares e boites, contribuindo para intensificar a vida noturna. 

Assim como pontos de abastecimento e prestação de serviços. Novas pousadas 

foram abertas ou se verificaram melhoria nas já existentes.  

A conquista do título de Patrimônio da Humanidade foi também um forte 

fator de aumento da auto-estima da população em relação a este patrimônio. 

Segundo avaliação da representação da UNESCO no Brasil, a cidade de São Luís, 

foi das que mais valorizaram esta distinção.  

Como exemplo deste orgulho as empresas de transporte coletivo fizeram 
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inscrever em grandes letras nas laterais de seus veículos que circulam pela 

totalidade do espaço urbano da capital a frase: São Luís cidade cultural, Patrimônio 

da Humanidade” .  

Os táxis adoraram uma tarja de azulejos coloniais em sua pintura lateral. 

Proliferam nas lojas as camisetas de malha estampadas com o título sempre 

associado a imagens do patrimônio histórico.  

Até uma marca de arroz “Patrimônio da Humanidade” foi lançada no 

mercado, o que afinal faz um certo sentido pois este foi um dos produtos agrícolas 

cuja exportação mais contribuiu para o ciclo de enriquecimento que está na origem 

deste conjunto histórico. 

 

6.6. Sexta Etapa - 2002/ 2006. 

 

Nesta última fase merece registro a conclusão de quatro imóveis 

integrantes dos projetos de habitação no centro histórico, cujas obras foram iniciadas 

no período anterior e que se tornaram em moradia para funcionários públicos que 

trabalham na área com a oferta de mais 23 apartamentos e 15 lojas nos pavimentos 

térreos. Assim também foram importantes as obras emergenciais realizadas pelo 

IPHAN com recursos do Ministério da Cultura, que garantiram a estabilização de 10 

grandes sobrados ameaçados de desabamento. Estas obras já foram concretizadas 

e entregues à comunidade 

Também importa registrar a instalação de mais cinco escolas com grande 

potencial gerador de vida para a área, trazendo também benefícios indiretos ao 

contribuirem para a movimentação de outros pequenos negócios nas imediações 

como papelarias, copiadoras, além do comércio de alimentos.  

 

6.6.1. Projetos específicos da sexta etapa: Sede da Univima- Universidade Virtual do 

Maranhão  

Em 2005 foi inaugurada a nova sede da Universidade Virtual do Estado 

do Maranhão-UNIVIMA, no sobrado que se situa na Rua Portugal, ao lado da sede 

do Centro de Capacitação Tecnológica, ambos órgãos integrantes da Secretaria de 

Estado da Ciência, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico.  

A UNIVIMA cuja sede central foi instalada no bairro histórico da Praia 

Grande funciona como uma plataforma de comunicação dedicada à educação e que 
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possui em todo o Estado 10 salas de vídeo-conferência. Sua presença na área 

contribui assim como os demais projetos de escolas, para intensificar a 

movimentação além de garantir a conservação de mais um importante exemplar do 

conjunto arquitetônico.  

 

Centro Estadual de Educação Profissional de São Luís 

 
Figura 6.67 – Sobrado da Rua Formosa onde no passado funcionou a primeira escola técnica 

do Maranhão, passou por um longo período de arruinamento e agora está 
sendo restaurada e adaptada para abriga mais um centro de ensino 
profissionalizante com capacidade para cerca de 3000 alunos nos três turnos. 

  
 

Este projeto cujas obras estão em fase de conclusão, utilizará recursos de 

Convênio entre o Governo do Estado e o SEMTEC/MEC com contrapartida estadual 

e representará a restauração e adaptação de grande sobrado localizado na Rua 

Formosa, na esquina com rua 14 de julho, com área de 1 900,00 m2 e que se 

encontrava em desuso.  

Nele será instalada uma escola profissionalizante, capaz de oferecer 38 

modalidades de cursos básicos profissionalizantes com capacidade para absorver 

2780 alunos ao final de 4 anos de implantação. E mais 480 alunos de cursos 
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técnicos em áreas de Turismo, Hotelaria, formação de Atores e Técnicos em Gestão. 

Para o Centro Histórico, este empreendimento irá assegurar benefícios equivalentes 

aos da Escola de Música e Escola de Arquitetura em termos de incremento do uso e 

de movimentação.   

 

Escola de Enfermagem do SUS 

 
Figura 6.68 - Sobrado da Rua da Estrela outrora ocupado por repartições públicas do Estado 

agora em fase adiantada de obras de adaptação para uma escola técnica de 
enfermagem. Conforme a filosofia do programa de incrementar as unidades de 
ensino no centro histórico. 

 

Este é mais um projeto de iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado, 

em fase de conclusão e que trará para a área do centro histórico uma escola técnica 

para capacitação de profissionais de enfermagem. Localizado na rua da Estrela n 

415, irá garantir a restauração de mais dois imóveis de elevado mérito arquitetônico 

que se interligam pelos quintais e permitirão que esta escola tenha outra entrada 

pela rua do Giz facilitando assim o disciplinamento de atividades e permitindo 

acesso independente para funcionários administrativos e alunos e professores. 

 Trata-se de mais uma escola que em breve estará assegurando a 

manutenção dos imóveis ao mesmo tempo que proporciona o funcionamento de 

atividades educacionais e profissionalizantes capazes também contribuir pela 

movimentação da área atraindo novos usuários para o centro histórico. 
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Sede da Aliança Francesa no Maranhão  

 

 
Figura 6.69 - Sobradão da ladeira da  rua do Giz, que foi cedido pelo Governo do Estado e está 

sendo restaurado e adaptado para abrigar as futuras instalações d a aliança 
Francesa no Maranhão.  

 

 

Projeto de um simbolismo muito forte na área urbana que até hoje é 

reconhecida como a única capital brasileira que foi fundada pelos franceses. A 

presença de mais esta escola na área está se realizando graças a uma parceria 

entre o governo do Estado, que doou um belo sobrado do conjunto da rua do Giz, 

em regime de cessão de uso e o Consulado da França no Maranhão que arrecadou 

recursos de incentivos fiscais da Petrobrás. O Projeto, elaborado por arquitetos 

egressos da Escola de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão e cujas 

obras se encontram em fase adiantada, inclui além das salas de aula, uma biblioteca 

e cinemateca e se constituirá num centro cultural franco maranhense.   
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Projeto do Estaleiro Escola/Sítio Tamancão 

       

     
Figura 6.70 - Vista aérea das ruínas do antigo sítio Tamancão. Perspectiva para demonstração 

do projeto. Vista da obra a partir do portinho no centro histórico e vista do centro 
histórico a partir do estaleiro escola. 

 

Este projeto também na área de capacitação, promoveu a instalação do 

primeiro centro de treinamento em atividades de carpintaria naval em uma área de 

3000,00 m2, com a finalidade de preservar as tradicionais técnicas de construção de 

embarcações artesanais do Maranhão, proporcionando ao mesmo tempo a geração 

de empregos e um estímulo para as demais atividades que dependem das 

embarcações regionais e cujo trânsito e presença exercem influência diária na vida 

do centro histórico.  

Resultado da pesquisa denominada Embarcações do Maranhão, este 

projeto atende a uma das principais reivindicações dos operários navais da área do 

Portinho, que é a falta de um local abrigado para a realização de seu ofício. 

Trabalhando sob sol ou chuva, o fato é que muitas vezes os velhos mestres 

terminam seus dias na pobreza, desestimulando a nova geração que não pretende 

abraçar uma profissão sem perspectivas.  
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A criação de um centro de treinamento em atividades de construção naval 

foi adotada como melhor alternativa para a preservação das técnicas, através da 

valorização do mestre artesão que passará a contar com local e remuneração 

adequados para a transmissão de seus conhecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.71 - Vista aérea das novas instalações do Estaleiro Escola onde antes haviam as 

ruínas do antigo sítio Tamancão. 
 

 

Esta intervenção garantiu também a recuperação e adaptação do antigo 

Sítio do Tamancão, no canal de navegação do Rio Bacanga em frente ao Portinho, e 

a salvaguarda de importante acervo de arqueologia histórica no local onde no século 

XIX funcionou uma indústria de beneficiamento de arroz movida por roda d’água e 

com aproveitamento da energia das marés e onde hoje se concentra o maior número 

de embarcações artesanais da ilha de São Luís.  
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Figura 6.73 - Vista da nova escola de carpintaria naval a partir do portinho no centro histórico  
 

 

Como forma de assegurar a sustentabilidade do empreendimento o 

estaleiro escola realizará também atividades de prestação de serviços de 

manutenção à frota existente, além de contar com setor de pesquisa e 

documentação, oficina de modelismo naval, auditório, atividades ligadas ao turismo 

através de um salão de exposições permanentes, loja, restaurante, lanchonete 

preparados para receber visitas guiadas. 

 

 
 

Figura 6.73 - Fachadas recém concluídas do Estaleiro Escola do Sítio Tamancão preste a 
iniciar suas atividades. 

 
Neste momento o Estaleiro Escola está sendo dotado de máquinas e 

ferramentas, mobiliários e demais equipamentos através de convênio com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia como última etapa de implementação. Um projeto 

pedagógico acaba de ser aprovado pelo CNPq, através de Edital dos aquaviários 

para cursos de Construção Naval, garantindo seu funcionamento pelos primeiros 30 

meses.  
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Pousada do Largo do Comércio  

  

     
Figura 6.74 – Sobrado da Praça do Comércio que esteve em ruínas nos anos 80 foi restaurado 

e adpatado na época para abrigar a Secretaria de Estado de Ação Social e acaba 
de receber novas obras de adequação para abrigar uma pousada através de 
arrendamento.  

 

Obra realizada com recursos próprios do Estado e se integra às demais 

intervenções que tem por objetivo conciliar os interesses de preservação do acervo 

arquitetônico com a revitalização das atividades turísticas na área.  

Ela compreende a reforma e adaptação do maior sobrado do bairro da 

Praia Grande, com 2.646,73 m2 de área construída, para o funcionamento de uma 

pousada, com 42 apartamentos, área de lazer, etc, capaz de assegurar a 

preservação do imponente imóvel e contribuir para a ocupação e animação do 

Centro Histórico, através da movimentação diária de turistas hospedados no coração 

da Praia Grande. A obra está concluída e estão em curso as negociações para o 

arrendamento da pousada. 

 

Praça das Mercês  

Para realizar este projeto o Governo do Estado adquiriu recentemente as 

instalações da Fábrica OLEAMA, localizada em frente ao convento das Mercês com 

acesso pelo Anel Viário. Desativado há 20 anos, este imóvel de 8 000 m2 havia se 

tornado em motivo de problemas para o centro histórico. Arruinado servia de fato 

como esconderijo de marginais e se constituía no último foco de degradação dentro 

da área que foi reconhecida pela UNESCO.  

Além do que, sua construção datada da década de 60, com cobertura de 

telhas de fibrocimento, se constituía em arquitetura sem expressão e em desarmonia 
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com o restante do conjunto. 

Tratou-se portanto, da oportunidade de promover a remoção daquela 

edificação cuja tipologia, volumetria e natureza construtiva estavam em franco 

conflito com as edificações tradicionais do entorno, adaptando os espaços 

remanescentes para novas funções com potencial de promover movimentação para 

a área do centro histórico recém beneficiada pelas obras de infra-estrutura do 

PPRCHSL. Dentre estas novas funções estão previstas uma arena de eventos de 

cultura popular, restaurante, lanchonete, lojas, sanitários, galerias de exposições, e 

parque de estacionamentos. 

 

6.6.2 Oportunidades em que o PPRHSL foi avaliado no período de 2002/2006 

2003(Maio) Conferencia e debates sobre o PPRCHSL durante as I 

Jornadas Luso Brasileiras de Arquitetura e Construção, 

sob o tema Preservação dos Centros Históricos, 

promovido pelo ILARTEC – Instituto Lusíadas de 

Investigação da Arquitectura e das Tecnologias da 

Construção na Universidade Lusíadas do Porto, no 

período de 14, 15, 16 e 17 de maio de 2003. 

2003(Nov) conferencia e debates sobre o PPRCHSL, durante II Ciclo 

de Estudos de História e Geografia do Maranhão, 

realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão – IHGM com apoio da Universidade Estadual 

do Maranhão – UEMA, Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA e da Academia Maranhense de Letras 

– AML, no período de 18,19 e 20 de novembro de 2003. 

2003(Dez)     Participou como Palestrante da VII Jornada Turística – 

Patrimônio Histórico-Cultural: Um Cenário Vivo para o 

Turismo, em 03 de Dezembro de 2003. 

2004(Ago)     Palestra “A importância do Patrimônio Histórico para o 

Turismo” para o Curso de Turismo da Faculdade São 

Luís, em 18 de agosto de 2004. 

2004 (Set) Palestra e debatessobre o PPRCHSL na mesa redonda 

“Conservação, Preservação e Interpretação do 

Patrimônio Histórico” no XIV ENNEHTUR – Encontro 
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Norte e Nordeste de Estudantes, realizado em São Luís 

no Rio Poty Hotel de 14 a 18 de setembro de 2004. 

2005 (Mai)     Palestra e debates no Curso de Gestão em Turismo e 

Hotelaria da Fundação Universidade Vale do Acaraú-

UVA, sobre “O PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E 

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO 

LUÍS”. 

2005 (Mai) Palestra sobre os temas “A Experiência da Preservação 

do Centro Histórico de São Luís” e “Embarcações do 

Maranhão”, durante as comemorações da 3ª Semana de 

Museus, realizado na cidade de Manaus-AM, em 18 maio 

de 2005. 

2005(Maio) Palestra na Mesa Redonda sob o tema História, 

Arquitetura e Patrimônio: Tendências e Perspectivas 

Futuras, na I Jornada de História, promovido pela 

UEMA/ANPUH-MA no período de 25 a 27 de maio de 

2005 em São Luís-MA. 

2005(Jun) Palestra sobre a Experiência de Revitalização do Centro 

Histórico de São Luís-MA durante o Seminário “Corredor 

Cultural de Natal” –– Os Impactos Culturais e 

Econômicos da Intervenção realizado em Natal/RN, em 

14 de junho de 2005. 

2005(Jul) Palestra sobre a Experiência de Preservação do Centro 

Histórico de São Luís do Maranhão, durante a realização 

da Atividade Acadêmica Científico Cultural-AACC do 

Curso de Geografia Pólo Viana da Universidade Estadual 

do Maranhão-UEMA, realizada no dia 14 de julho em 

Viana-MA. 

2005(Set) Palestra no Seminário PRODETUR/NE II e os Municípios 

– Caminhos do Desenvolvimento pelo Turismo, 

promovido pelo Ministério do Turismo – Mtur, Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal – IBAM, na cidade de São 



 204

 

Luís-MA, em parceria com a Secretaria Estadual de 

Turismo e a Unidade Estadual do Programa PRODETUR 

II nos dia 1 e 2 de setembro de 2005. 

2005(Set) Palestra no 5º Encontro de História Oral do Nordeste, 

realizado no período de 05 a 09 de setembro de 2005, em 

São Luís-MA. 

2005(Dez) Mesa redonda do eixo temático “Patrimônio Cultural”, 

durante a I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA 

DO MARANHÃO, promovido pelo Governo do Estado do 

Maranhão, através da Secretaria de Estado da Cultura, 

nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2005. 

2006 (Jan) Mesa Redonda sobre “Patrimônio e Espaço Social” 

durante a II Jornada Maranhense de Sociologia, realizado 

no auditório Mário Meirelles do CCH/UFMA, no dia 

09.01.06 em São Luís-MA. 

2006 (Jan) Palestra sobre restauração física de centros históricos, 

restauração de bens materiais tombados: tombamentos, 

processos de tombamento, imóveis, ruas, praças e 

aparelhos urbanos antes e depois de restaurados. Curso 

Educação Patrimonial: conhecer, valorizar e preservar 

promovido pela Secretaria Municipal de Educação-

SEMED, realizado no dia 26.01.2006 em São Luís-MA. 

 

6.6.3 Avaliação da sexta etapa 

 

Embora importantes projetos estejam sendo continuados, esta última 

etapa revela uma diminuição no ritmo e uma queda nos investimentos em obras com 

recursos do Governo Estadual.  

Entretanto do ponto de vista da gestão ela inaugura uma nova fase e 

passa se constituir numa etapa de transição importante para a qual muito contribuiu 

também a realização em São Luís dos Curso de Especialização e Mestrado 

ministrados a partir do ano 2000 pelo CECI do MDU da UFPE cujos mestres e 

professores  orientaram como tema de trabalho de especialização a elaboração de 

um plano de gestão municipal do centro histórico calcado nos princípios da 
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Conservação Integrada e na gestão compartilhada.  

Participaram da elaboração deste plano acadêmico três arquitetos, alunos 

do curso e que já estavam então funcionalmente vinculados ao município. Hoje dois 

deles ocupam respectivamente a presidência do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento-IPLAN e a presidência da recém criada Fundação Municipal de 

Patrimônio. 

O fato é que inspirada na atuação destes jovens arquitetos a 

administração municipal assumiu o compromisso político de transformar em 

realidade institucional aquele modelo e assim o vem realizando e cumprindo as 

etapas necessárias para a implementação de um Plano de Gestão do Centro 

Histórico claramente inspirado nos conceitos transmitidos pelo MDU. 

É portanto a partir destes episódios que a Prefeitura Municipal de São 

Luís inicia uma postura no sentido de ampliar seus compromissos no processo de 

reabilitação da área, que até então vinha sendo liderado pelo Estado. De forma 

concreta realizou no perímetro do centro histórico com recursos próprios a 

construção da nova Praça Maria Aragão com projeto de Oscar Niemeyer, bem como 

as obras de restauração das Praças Gonçalves Dias e Benedito Leite.e está 

finalizando a restauração da esplanada da AV. Pedro II, na área reconhecida pela 

UNESCO. Tratam-se das praças mais tradicionais do centro histórico e que há muito 

careciam destas invervenções.  

Através de acordos políticos entre os governos estadual e municipal a 

liderança do processo de gestão compartilhada é então transferida para o âmbito 

municipal, que para tanto cria o Núcleo Gestor do Centro Histórico envolvendo todos 

os níveis das administrações federal, estadual e municipal, bem como os 

representantes da sociedade civil organizada e promove reuniões periódicas 

semanais.  Já em 2005 lança uma proposta de Reabilitação do bairro do Desterro 

com a parceria dos três níveis de governo, SEBRAE, Caixa Econômica e da 

sociedade civil organizada e que vem sendo desde então implementada. 

Além disto foi também a partir deste período que o município fortaleceu 

sua própria equipe técnica composta de profissionais especializados e para abrigar 

estas atividades criou em 2004 a Fundação Municipal do Patrimônio Histórico e o 

Fundo de Preservação a ser gerido pelo Núcleo Gestor, com a finalidade de 

canalizar e gerenciar recursos destinados a ações de promoção, conservação e 

preservação do patrimônio cultural da área. 
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Assim a avaliação desta última etapa se encerra aqui com a constatação 

relevante da alteração no modelo de gestão que a partir desta fase passa a ser 

liderado pela Prefeitura Municipal de São Luís e que será implementado doravante 

segundo todos os princípios que regem as práticas da CI. 
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7 CONCLUSÃO À LUZ DA CONSERVAÇÃO INTEGRADA 

 

Como conclusão deste estudo realiza-se a avaliação do PPRCHSL à luz 

dos critérios da CI. A dissertação apresentou um olhar sobre a gênese dos conceitos 

da Conservação Integrada.  

Depois explicitou o método adotado para aplicação destes conceitos.  

Deu-se conhecimento do objeto da análise, o centro histórico, sua origem, valores e 

por outro lado manifestaram-se as inquietações com o abandono e a problemática 

da conservação deste acervo.  

Procurou-se conhecimento do sujeito da análise: o Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico do Centro Histórico.  

Demonstrou-se a forma como este sujeito atuou no objeto ou seja, o 

desenvolvimento do programa e o que realizou ao longo de seis etapas desde 1979 

até o presente momento.  

Como considerações finais efetuou-se a avaliação iniciando-se pela 

apresentação de diagramas auxiliares permitindo visualizar os cenários de antes e 

depois e que sintetizam a quantidade de informações apresentadas.  

Prossegue-se com a aplicação do método do Gabarito para aferir o grau 

de aproximação do programa com os princípios da CI. Finaliza-se com as 

considerações e as avaliações complementares.  

 

7.1 Análise, considerações finais e conclusão 

 

Cumpre aqui observar que o próprio ato de se realizar esta dissertação 

com o propósito da avaliação crítica atende também a requisitos da CI e de forma 

simultânea a uma das políticas de preservação adotadas, qual seja a de: Garantir 

um processo permanente de avaliação crítica do Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís. 

E para sintetizar toda a informação repassada no texto apresenta-se 

alguns diagramas que permitem uma visão abrangente. 
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CENÁRIOS DE ANTES E DEPOIS NO CASO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 
 1979 
  01-Lixo nas ruas e terrenos baldios 
  02-Buracos nos calçamentos 
  03-Terrenos baldios, locais perigosos 
  04-Esgotos transbordando 
  05-Ratos, baratas e moscas 
  06-Mal cheiro nas ruas 
  07-Inundações, bocas de lobo 

obstruídas 
  08-Falta d’água 
  09-Postes pesados de concreto 

obstruindo fachadas 
  10-Fiação aérea obsoleta e perigosa 
  11-Transformadores próximos das 

janelas 
  12-Ruas escuras 
  13-Veículos pesados circulando 
  14-Caminhões estacionados em 

terrenos vazios 
  15-Risco de incêndio 
  16-Muitos imóveis em ruínas 
  17-Edificações em geral mal 

conservadas 
  18-Ausência de policiamento 

insegurança 
  19-Falta de escolas na área 
  20-Falta de casas de cultura, com 

teatros, museus etc 
  21-Mercados de gêneros sem 

condições sanitárias 
  22-Terminal hidroviário degradado 
  23-Ônibus circulando pelas ruas 

estreitas do C.H. 
  24-Falta de bares e restaurantes 

higiênicos 
  25-Falta de meios de hospedagem 
  26-Usos inadequados como indústrias 

e ferragens 
  27-Fuga de moradores 
  28-Área deserta nos horários noturnos 
 

2006 
 01-Ruas limpas. Varrição e coleta regular de 

lixo 
 02-Calçamento tradicional recuperados. Ruas 

e calçadas 
 03-Novas praças e locais públicos para 

convivência 
 04-Nova rede de esgoto funcionando 
 05-Colônia de ratos reduzida 
 06-Redução de mal cheiro nas vias públicas 
 07-Drenagem funcionando 
 08-Abastecimento de água regular 
 09-Retirada dos postes de concreto e 

transformadores 
 10-Retirada de fiação elétrica aérea 
 11-Retirada de transformadores Nova rede 

subterrânea 
 12-Ruas iluminadas 
 13-Controle de tráfego pesado 
 14-Estacionamento disciplinado 
 15-Sistema de hidrantes instalado 
 16-Diminuição do número de imóveis em 

ruínas 
 17-Maior parte dos imóveis conservados 
 18-Policiamento nas ruas 
 19-Novas escolas instaladas na área 
 20- Novas casas de cultura museus teatros e 

cinema 
 21-Mercados de gêneros higiênicos 
 22-Terminal hidroviário recuperado 
 23-Terminal de integração de coletivos 
 24-Novos bares e restaurantes 
 25-Novas pousadas 
 26-Novas atividades comerciais compatíveis 
 27-Uso residencial voltando 
 28-Vida noturna ativa 
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7.2 Aplicação do método (Gabarito da CI) no caso do PPRCHSL  

 

Tabela 7. 1 - Análise e avaliação 

ITEM REQUISITO PT Avaliação 

1.1 Definir o perímetro ou área de abrangência do plano 01 OK 
1.2 Realizar encontros e seminários com periodicidade 01 OK 
1.3 Institucionalizar o Programa   01 OK 
1.4 Estabelecer uma sede e garantir recursos para operar   01 OK 
1.5 Formar Comissão de Coordenação ou Núcleo Gestor 01 OK 
1.6 Treinar e capacitar equipe técnica 01 OK 
1.7 Constituir banco de dados ou setor de pesquisa e documentação 01 OK 
1.8 Realizar pesquisa histórica 01 OK 
1.9 Identificar atores sociais e formas de organização 01 OK 
1.10 Inventário dos estudos, propostas e projetos anteriores 01 OK 
1.11 Inventário do Patrimônio Arquitetônico 01 ½ 
1.12 Inventário dos Bens Móveis 01 NÃO 
1.13 Inventário do Patrimônio Imaterial   01 NÃO 
1.14 Pesquisa Arqueológica 01 NÃO 
1.15 Pesquisa Sócio Econômica 01 OK 
1.16 Pesquisa de Valores Imobiliários 01 ½ 
1.17 Estudo de Impactos Ambientais 01 ½ 
1.18 Avaliação Ambiental Estratégica 01 NÃO 
1.19 Levantamento cadastral dos imóveis 01 OK 
1.20 Cartografia básica 01 OK 
1.21 Cartografia georeferenciada 01 NÃO 
1.22 Levantamento planialtimétrico 01 OK 
1.23 Cadastro das redes de utilidade pública 01 OK 
1.24 Estudar o território na área envolvente 01 ½ 
1.25 Documentação fotográfica 01 OK 
1.26 Mapa de utilização do solo urbano 01 OK 
1.27 Cadastro da situação fundiária 01 NÃO 
1.28 Identificar o aparato legal (leis existentes) 01 OK 
1.29 Estudar a ligação com os outros bairros 01 ½ 
1.30 Realizar a comunicação e plena divulgação na comunidade 01 ½ 
1.31 Realizar a divulgação na cidade como um todo 01 OK 
1.32 Iniciar campanhas de conscientização da população 01 OK 

 

Em um total de 32 pontos o PPRCHSL atinge 23 PTS. Este resultado 

significa uma fração 23/32 = nota 7 nesta categoria de análise. 

Obs: foi atribuído ½ ponto quando o item só foi atendido parcialmente ou 

por tempo menor que o todo  
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Tabela 7.2 - Elaboração de soluções e propostas alternativas 

ITEM REQUISITO PT 
AVALIAÇÃ

O 
2.1 Consolidar a equipe técnica especializada e representativa 01 OK 
2.2 Garantir recursos financeiros nos orçamentos públicos 01 OK 
2.3 Mobilizar a sociedade civil e definir parcerias 01 ½ 
2.4 Treinar e capacitar representantes da comunidade 01 NÃO 
2.5 Contratar especialistas e consultores 01 OK 
2.6 Realizar seminários e oficinas de Planejamento 

Participativo 01 
OK 

2.7 Identificar problemas 01 OK 
2.8 Definir políticas e estratégias 01 OK 
2.9 Elaborar diagnósticos 01 OK 
2.10 Avaliar o exemplo de soluções bem sucedidas em 

experiências análogas 
01 OK 

2.11 Propor soluções buscando o objetivo comum 01 OK 
2.12 Eleger prioridades que atendam a coletividade 01 OK 
2.13 Consolidar um plano de desenvolvimento sustentável para o 

bairro 01 
½ 

2.14 Incluir este plano nos orçamentos públicos 01 ½ 
2.15 Assegurar recursos orçamentários para as intervenções mais 

urgentes 
01 OK 

2.16 Elaborar termos de referência 01 OK 
2.17 Elaborar os estudos de viabilidade econômica dos projetos 01 ½ 
2.18 Elaborar ante-projetos 01 OK 
2.19 Detalhar projetos 01 OK 
2.20 Construir maquetes 01 OK 
2.21 Avaliar impactos ambientais e sociais 01 ½ 
2.22 Divulgar e socializar informações 01 OK 
2.23 Continuar campanha de conscientização da comunidade  01 OK 
2.24 Estimular participação crítica da comunidade 01 ½ 
2.25 Implantar cursos de formação de mão de obra especializada 01 NÃO 
2.26 Implantar programas educativos 01 OK 
2.27 Criar mecanismos de atração e incentivo aos investimentos 

privados 
01 NÃO 

2.28 Definir ou aperfeiçoar regras e leis que regularão a área 01 OK 
2.29 Elaborar mecanismos de captação de recursos para novos 

investimentos 
01 NÃO 

2.30 Definir medidas mitigadoras de impactos ambientais e 
sociais   01 

NÃO 

 

Em um total de 30 pontos atinge 22 PONTOS 

Este resultado significa uma fração 22/30 = nota 7,3 nesta segunda 

categoria de análise.  
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Tabela 7.3 - Negociação e implementação 

ITEM REQUISITO PT AVALIAÇÃO 
3.1 Consolidar o Núcleo Gestor ou Comissão de Coordenação 01 OK 
3.2 Mobilizar atores sociais. Governo e sociedade civil 01 OK 
3.3 Promover a divulgação diária das ações 01 OK 
3.4 Continuar campanha de conscientização da comunidade 04 OK 
3.5 Assegurar representatividade aos diversos parceiros 01 ½ 
3.6 Garantir sede e auditório bem localizado para as reuniões 01 OK 
3.7 Realizar seminários, grupos de trabalho e plenárias 01 OK 
3.8 Reapresentar o plano à comunidade. Audiências públicas 01 ½ 
3.9 Assegurar continuidade administrativa 01 OK 
3.10 Capacitar gestores públicos 01 ½ 
3.11 Assegurar a inclusão no orçamento público federal estadual 

e municipal 
01 ½ 

3.12 Criar o Fundo de Preservação da área dotado de Conselho 
representativo 

01 NÃO 

3.13 Oferecer linhas de crédito para recuperação de imóveis 
privados 

01 NÃO  

3.14 Buscar formas institucionais de alimentar o Fundo de 
Preservação 

01 NÃO 

3.15 Estabelecer os compromissos de cada segmento 
representado 

01 ½ 

3.16 Estimular criação de representações de grupos sociais 
excluídos 

01 NÃO 

3.17 Criar comissão de acompanhamento das obras e demais 
intervenções 

01 ½ 

3.18 Realizar as obras dentro do cronograma estabelecido 01 ½ 
3.19 Respeitar a vocação econômica e as relações de vizinhança 

das áreas 
01 

OK 

3.20 Proporcionar manutenção do uso residencial no centro 
histórico 

01 
½ 

3.21 Apoiar instalação de centros profissionalizantes 01 OK 
3.22 Apoiar ações de fomento a criação de emprego e renda 01 OK 
3.23 Incentivar as manifestações culturais e educacionais 01 OK 
3.24 Contribuir para o associativismo e consolidação das 

entidades de classe 01 
OK 

3.25 Dinamizar atividades tradicionais visando a revitalização 
econômica 01 

OK 

3.26 Adequar as redes de utilidades públicas 01 OK 
3.27 Assegurar a recuperação da infra-estrutura urbana 01 OK 
3.28 Melhorar os serviços públicos como segurança, iluminação e 

limpeza 01 
OK 

3.29 Melhorar o transporte e o abastecimento 01 NÃO 
3.30 Criar áreas disciplinadoras de estacionamento e garagem 01 1/2 
3.31 Garantir a manutenção de usos coletivos e sociais como 

habitação 
01 

OK 

Em um total de 31 pontos atinge 21,5 PONTOS 

Este resultado significa uma fração 21/30 = nota 7,0 nesta terceira 

categoria de análise.  
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Tabela 7.4 - Monitoramento e controle 

ITEM REQUISITO PT AVALIAÇÃO 
4.1 Manter e fortalecer o Núcleo Gestor ou Comissão de 

Coordenação 
01 ½ 

4.2 Mobilizar atores sociais. Governo e sociedade civil 01 ½ 
4.3 Criar e instalar a ouvidoria do bairro 01 NÃO 
4.4 Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com a 

comunidade 01 
NÃO 

4.5 Elaborar relatórios de fiscalização e acompanhamento 01 ½ 
4.6 Realizar a avaliação crítica do programa de intervenções 01 Ok 
4.7 Consolidar as instituições que tem poder de polícia e 

fiscalização 01 
½ 

4.8 Exercer a fiscalização dos gastos públicos na área 01 NÃO 
4.9 Verificar a aplicação dos códigos de postura 01 ½ 
4.10 Monitorar a aplicação da legislação de patrimônio histórico e 

ambiental 
01 Ok 

4.11 Aplicar medidores econômicos de avaliação do retorno dos 
investimentos 01 

NÃO 

4.12 Conferir a aplicação das medidas mitigadoras de impactos 01 NÃO 
4.13 Organizar visitas periódicas as diferentes áreas urbanas   01 ½ 
4.14 Assegurar recursos para obras imediatas de conservação 01 ½ 
4.15 Manter brigada contra incêndio composta por moradores 

treinados 
01 NÃO 

4.16 Equipar delegacias de polícia de bairro e programar rondas de 
duplas 

01 ½ 

4.17 Monitorar a atuação do comércio ambulante ou informal 01 ½ 
4.18 Garantir a conservação dos equipamentos de utilidade pública 01 ½ 
4.19 Aferir investimentos do setor privado 01 NÃO 
4.20 Manter plantão de assistência social monitorando a área 01 NÃO 
4.21 Manter plantão de equipes de assistência médica idem 01 NÃO 
4.22 Manter plantão de equipe técnica de patrimônio histórico  01 ½ 
4.23 Controlar a poluição sonora 01 NÃO 
4.24 Monitorar preços de serviços (bares, restaurantes,lojas de 

artesanato etc) 01 
NÃO 

4.25 Monitorar valores imobiliários praticados na área 01 NÃO 
 

Em um total de 25 pontos atinge 7,5 PONTOS 

Este resultado significa uma fração 7,5/25 = nota 3,3 nesta quarta 

categoria de análise.  

Total geral 72,5 pontos em um total de 116 que nos dá uma nota média = 

6,4 no final. 
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Avaliação geral do processo de implementação do PPRCHSL à luz dos 

critérios da Conservação Integrada 

Este resultado nos mostra ainda que o programa foi menos eficiente na 

categoria de “monitoramento e controle”. Nas demais categorias de análises os itens 

que apresentaram resultado “não” foram preferencialmente aqueles que se referem 

à garantia de investimentos do setor privado, bem como sobre a dificuldade em 

instituir um Fundo de Preservação que possa conjugar recursos provenientes do 

poder público e de atividades do setor privado. 

Por outro lado os pontos mais positivos do programa estão manifestos 

nos itens referentes às três primeiras categorias de análise e na continuidade 

administrativa obtida através de sucessivas negociações, além da capacidade que o 

programa teve de se inserir no planejamento oficial do Governo do Estado e 

assegurar recursos para investimentos públicos. 

 

Diagrama da CI aplicado ao PPRCHSL 

 

 

Figura 7.1 – Diagrama da CI aplicado ao PPRCHSL 

 

OBS: Na aplicação do diagrama utilizam-se as cores para indicar as etapas que 
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tiveram realização e as áreas coloridas indicam aproximadamente o 

percentual de cada categoria de análise que foi atendido. As áreas que 

restaram em branco indicam o que faltou cumprir. Ou seja se o PPRCHSL 

tivesse obtido a nota máxima de aproximação dos critérios da CI todo o 

círculo central estaria colorido de amarelo indicando plena participação da 

comunidade e os retângulos estariam completamente coloridos de azul. 

 

Diante deste resultado cabem em primeiro lugar algumas considerações 

específicas sobre a quarta categoria de análise, monitoramento e controle, cuja 

avaliação se revelou o ponto mais fraco do PPRCHSL. 

 Efetivamente o centro histórico de São Luís, conforme já foi descrito aqui, 

possui duas áreas de proteção distintas. A primeira delas corresponde ao perímetro 

protegido pelo órgão federal do Ministério da Cultura / IPHAN, e também incluído 

pela UNESCO na lista do Patrimônio Mundial, com sua legislação específica e que é 

exatamente a área que foi escolhida para as primeiras etapas de intervenções do 

Programa e que estão sendo realizadas até hoje.  

Assim a representação do IPHAN exerce um controle cotidiano sobre a 

mesma, no sentido de evitar descaracterizações, demolições e outros tipos de 

agressão à integridade do conjunto.  

O segundo perímetro de proteção é da alçada do Governo Estadual 

através de seu Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico-

DPHAP. Este segundo perímetro é complementar ao do IPHAN e protege as demais 

áreas do Centro Histórico. Também o DPHAP se respalda na lei estadual de 

tombamento, em muito semelhante à lei federal. 

Todos os projetos localizados nestas áreas, após terem sido analisados 

pela Secretaria de Urbanismo da Prefeitura, são submetidos ao DPHAP ou ao 

IPHAN, de acordo com a sua localização seja na área estadual ou federal. Só então 

podem ser considerados aprovados, se naturalmente atenderem também às 

exigências técnicas dos códigos de obras e posturas dos órgãos municipais com os 

respectivos alvarás e licenças. Por sinal o CREA-MA é um dos órgãos que mantém 

sua sede utilizando e conservando um dos grandes casarões da Rua do Giz, bem 

em frente à sede do IPHAN.  

No período de 1986 a 1990 foi criada uma Comissão Técnica do 

Patrimônio / COTEPHA, que reuniu em uma só instancia os representantes dos 
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níveis federal (IPHAN), estadual (DPHAP) e municipal (Secretaria de Urbanismo do 

Município).  

Este Convênio possibilitava a “análise conjunta dos projetos de 

construção, reforma, ampliação e preservação de prédios no centro histórico”, o que 

temporariamente contribuiu para agilizar os processos e melhorar a fiscalização das 

áreas.  

O registro da experiência, no entanto, mostra que ela melhorou a 

atividade enquanto vigorou e que a qualquer momento poderá ser reeditada. 

Desta forma, do ponto de vista institucional, a área histórica como um 

todo está bem dotada de um aparelho legislativo para o controle cotidiano. 

Entretanto verifica-se uma certa dificuldade de aplicação deste aparato legal uma 

vez que a fiscalização não se realiza na intensidade e freqüência recomendados. Há 

uma deficiência de pessoal técnico e péssimas condições de remuneração que 

fragilizam as equipes encarregadas de realizá-la.  

Outro fator que tem prejudicado esta atividade é o fato de que quando o 

caso vai para uma instância judicial normalmente a excessiva burocracia e a lentidão 

do poder judiciário trabalha a favor do infrator que vai, enquanto isto, consolidando   

a sua intervenção descaracterizante ou agressiva ao patrimônio.   

Estes precedentes acabam estimulando o desrespeito às leis, enquanto 

que os órgãos de Patrimônio não possuem estrutura suficiente para enfrentar este 

desafio. Nos últimos 4 anos o Ministério Público Federal e Estadual, através das 

Curadorias de Patrimônio e Meio Ambiente tem se apresentado como um forte 

aliado para coibir abusos desta natureza e observa-se uma tendência de melhores 

resultados. 

A segunda vertente para o monitoramento, significa o intento de 

“conhecer totalmente o objeto / sítio... através de inventários e pesquisas... É preciso 

fazer estes registros antes , durante e depois da implementação de qualquer ação 

na área”. 23  

Este aspecto também tem sido parcialmente praticado no âmbito do 

programa. De um lado há todo um saldo positivo oriundo da realização de pesquisas 

fundamentadas no sócio econômico e na história de São Luís. A isto, juntam-se 

outras documentações como:, inventários, documentação fotográfica, cadastros das 

                                                           
23 ZANCHETI, Silvio; JUKKA Jokilehto. Op. cit. 



 216

 

redes de utilidades públicas, levantamentos planialtimétricos, e com uma boa 

cartografia da área.  

De outro, a experiência é muito deficiente no que se refere à avaliação 

financeira dos resultados dos investimentos realizados. A equipe técnica careceu 

nas quatro primeiras etapas, da participação constante de economistas que 

registrassem mais amiúde os dados necessários para avaliações financeiras e 

econômicas dos projetos, tornando muito mais difícil atender a este aspecto 

fundamental do monitoramento.  

 

7.3 Avaliação do contexto político e institucional 

 

Neste contexto é preciso reconhecer que, São Luís como as demais 

capitais do Brasil, tem o seu planejamento e a sua gestão influenciada pelas fortes 

interferências do Governo do Estado e do Governo Federal.  

Assim, atividades que são fundamentais para a implementação de um 

processo de planejamento sob a ênfase da Conservação Urbana Integrada 

encontram-se sob a responsabilidade de instituições de esferas diferenciadas de 

governo, com atribuições e competências definidas e amparadas na legislação 

vigente.  

Em princípio, esta situação das competências divididas, por si só, não 

deveria se constituir obrigatoriamente em impeditivo ao exercício da conservação 

integrada, desde que os diferentes níveis de governo exercessem uma gestão 

compartilhada por todo o tempo. Teria que haver também alguns requisitos 

invioláveis para garantir a continuidade em sucessivas administrações.  

Mas na prática, este contrato não se realiza em sua plenitude, toda vez 

que os diferentes níveis governamentais se encontram sob o controle de correntes 

partidárias opostas. Nestes momentos conflitos políticos mesquinhos costumam 

tornar as negociações mais difíceis e demoradas. Este é o caso que se verifica em 

São Luís com mais freqüência nos últimos anos.  

Observa-se que desencontros políticos e administrativos costumam 

prejudicar vários aspectos vitais para a prática da “conservação integrada”. Dentre 

eles podemos citar os procedimentos destinados à manutenção destas obras. 

Com efeito, em momentos alternados, obras realizadas pelo governo do 

estado passam a não receber serviços de manutenção pela administração municipal, 
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que não se “identifica” com as mesmas.  

Outra condicionante do ponto de vista institucional é o fato de que 

programas desta natureza são inevitavelmente realizados através de órgãos da 

administração pública. E assim, geralmente limitados por procedimentos 

burocratizados e “engessados” pelas regras e normas que regem estas instituições.  

Além disso, a administração pública troca de mãos em cada quatro anos e 

a mudança de comando, de chefias e portanto de “cabeças”, pode e costuma 

acontecer com freqüência ainda maior.  

Estas questões são ainda agravadas pela falta de estímulo do 

funcionalismo público que é, via de regra, numeroso e mal remunerado. Geralmente 

privado de treinamentos e reciclagem, trabalhando sem perspectivas de progresso 

na carreira. 

No que tange ao envolvimento dos diversos atores, não se pode 

desconsiderar o fato de que o país esteve imerso no período de exceção do regime 

militar o que fez com que os movimentos comunitários se encontrassem inibidos, 

reduzindo assim as possibilidades de participação da comunidade.  

 

7.4 Considerações complementares 

 

Não obstante algumas condições gerais desfavoráveis para a prática da 

Conservação Integrada, o PPRCHSL apresenta um desempenho razoável nesta 

seara e se coloca como uma das experiências pioneira em nosso país. Suas linhas 

mestras, traçadas há 27 anos, são baseadas em políticas de preservação que 

desenham várias das características e o aproximam de um planejamento hoje 

reconhecido na ótica da Conservação Integrada.  

Sendo um trabalho de planejamento e gestão desenvolvido no âmbito da 

administração pública, é notável a longevidade e continuidade do Programa dentro 

de estruturas, que normalmente tendem a favorecer a descontinuidade.  

Os trabalhos cumpriram com uma razoável regularidade as etapas de 

amadurecimento desejáveis a um programa desta natureza, tais como: a etapa de 

estudos e análises; a de proposições e elaboração de projetos; a de debates e 

negociações; a de obtenção de decisão política e a de implementação de obras. 

Mesmo tendo surgido em pleno período de exceção do regime militar 

protagonizou a partir de sua origem vários episódios de participação da comunidade, 
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numa época em que as organizações comunitárias estavam inibidas. 

O Programa realizou obras consistentes, estruturais e de infra-estrutura, 

sem fazer concessões a soluções superficiais, como projetos de pintura de 

fachadas. Havendo sempre a preocupação em manter a diversidade de usos, e 

respeitar a vocação econômica e social das áreas de intervenção e portanto 

compromissado com a sustentabilidade dos empreendimentos. 

O Programa esteve igualmente condicionado dentro de determinadas 

limitações da administração pública, ou seja, diante da impossibilidade de realizar 

inversões com recursos públicos em imóveis particulares, investiu em áreas de uso 

comum, como as redes de utilidade pública e a recuperação de logradouros. Ao 

mesmo tempo, diversos imóveis públicos foram recuperados e adaptados para 

abrigar funções de elevado interesse social gerando em seu entorno focos de 

revitalização.  

Alguns destes, quando não pertenciam ao Estado foram adquiridos por 

desapropriação ou negociação amigável, para viabilizar projetos estrategicamente 

importantes para a revitalização das áreas. Em alguns casos foram posteriormente 

terceirizados com os contratos de cessão de uso. Como exemplos os casos da 

Fábrica Cânhamo e da Fábrica do Rio Anil, das diversas praças e de alguns 

restaurantes no bairro da Praia Grande.  

O Programa esteve sempre orientado por profissionais conscientes do 

valor da diversidade de usos entendida como mais um valor a ser preservado e 

imbuídos do objetivo de manter esta característica, abordando os problemas com 

uma equipe também multidisciplinar, da qual participaram arquitetos e engenheiros, 

antropólogos, sociólogos e assistentes sociais, historiadores e geógrafos, 

museólogos, arquivologistas, e bibliotecários, desenhistas industriais, técnicos em 

edificações, maquetistas, fotógrafos, artistas gráficos e outros da área de 

comunicação social e jornalismo. Faltaram economistas como esta análise nos 

permitiu constatar. Contando com os estagiários de todas as disciplinas aqui 

mencionados foram conferidos cerca de 425 profissionais que já atuaram nas 

oficinas do PPRCHSL  

 Os bairros da Praia Grande, Desterro e adjacências, locais de fundação 

da cidade, apresentavam um cenário de cidade arrasada no início da década de 80, 

e hoje são uma referência obrigatória para a população de São Luís e para tantos 

quantos visitam esta capital. De locais insalubres, invadidos por enchentes, escuros, 
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sujos e perigosos, tornaram-se em locais de trabalho e lazer seguros para a 

população.  

Nos casos em que a pesquisa sócio-econômica indicou como plausível, 

as intervenções modificaram completamente o uso dos imóveis, alterando o perfil 

sócio econômico da área envolvente, como foi o caso da rua Portugal que antes 

abrigava oficinas mecânicas, lojas de ferragens, várias ruínas e outros usos não 

adequados para a área.  

Após a intervenção surgiram várias lojas de artesanato e pequenos 

restaurantes. Mas ao mesmo tempo a tradicional Feira da Praia Grande pelo seu 

potencial como geradora de emprego e renda, e repositório de um rico patrimônio 

intangível, foi mantida e reforçada em sua finalidade original de mercado popular e 

de produtos típicos. 

Ruas por onde transitavam ônibus, caminhões e outros veículos pesados 

tornaram-se agradáveis e seguras vias exclusivas de pedestres. A paisagem urbana 

do século XIX foi recuperada em toda a área da Praia Grande. A intervenção 

alcançou praças, becos e escadarias, numa área de 50 hectares (500 mil metros 

quadrados). Estas obras indiretamente beneficiaram e valorizaram cerca de 700 

edificações deste bairro que se encontra dentro do perímetro reconhecido pela 

UNESCO na lista do Patrimônio Mundial. 

Se algumas das propostas iniciais não atingiram plenamente seus 

objetivos, pode-se creditar a dificuldades naturais da administração pública e das 

diferenças partidárias que em diversos momentos praticamente inviabilizam uma 

gestão compartilhada que seria necessária para se exercitar mais plenamente a 

Conservação Integrada. Assim podemos também inferir que se a gestão não 

atendeu plenamente aos cânones desejados certamente o planejamento o fez de 

forma muito aproximada. 

Dois aspectos podem ainda ser considerados não satisfatórios. O primeiro 

deles é o perfil relativamente baixo de participação do setor privado. Muito embora 

se possa contabilizar em dezenas o número de empresas privadas e bancos assim 

como casas comerciais que hoje são usuárias de imóveis recuperados no centro 

histórico, ainda é considerada insuficiente a resposta do setor privado face aos 

investimentos realizados pelo poder público na área. 

Quadro de levantamento realizado em julho de 2006, que registra as 

atividades de setor privado que surgiram nos últimos 6 anos. 



 220

 

 

Quadro 7.1 - Mapeamento de atividades do setor privado instaladas na 

área  

TEM 
ATIVIDADE QUANTI

DADE 

1 
Agencia de Turismo 03 

2 
Agencias Bancárias 06 

3 
Bares 14 

4 
Boites 01 

5 
Comércio diverso 09 

6 
Comércio de Vestuário 03 

7 
Escolas de Arte / Ateliês 08 

8 
Estacionamentos pagos 04 

9 
Galerias de Arte 03 

0 
Gráficas 10 

1 
Hotéis e Pousadas 04 

2 
Jornais 02 

3 
Lojas de Artesanato 18 

4 
Lotérica 01 

5 
Padaria e lanchonete 05 

6 
Papelaria e livraria 04 

7 
Restaurantes 18 

8 
Relojoaria 02 

9 
Salão de Beleza 02 

0 
Terceiro Setor (Ongs, sindicatos etc) 13 

 

Obs: totalizando 134 novos estabelecimentos da iniciativa privada nos 
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últimos 6 anos. 

Como forma se trabalhar esta questão mediante a ótica da CI, existe a 

possibilidade de, doravante se iniciar a implementação de um “Subprograma de 

Promoção de Parcerias e Captação de Investimentos e Incentivos aos 

Empreendimentos Privados”. 

Outra deficiência se deve ao atraso na implementação de uma das 

vertentes do Sub Programa de Promoção Social e Habitação. Embora a promoção 

social tenha obtido ganhos visíveis nesta análise, a outra vertente, qual seja a 

adaptação de sobrados e casas para uso residencial multi e uni familiares não se 

alcançou ainda a quantidade desejada, embora os exemplos realizados venham 

apresentando um grau de satisfação bastante elevado da parte dos seus moradores, 

(ver tabulação da pesquisa em anexo). Para esta morosidade contribui também a 

singularidade das condições dos imóveis, de constantes problemas quanto à 

propriedade dos mesmos e da dificuldade de obtenção de financiamento já que as 

características do empreendimento fogem às condições das linhas de atuação 

habituais do antigo BNH e da Caixa Econômica Federal. 

Entretanto atualmente estão em fase adiantada as negociações 

envolvendo a Prefeitura, a Caixa Econômica Federal e o IPHAN, na busca de 

soluções para estes entraves, o que nos encoraja a considerar que este 

subprograma apenas sofreu um retardamento, mas que em breve virá complementar 

as demais vertentes do processo. 

Na continuação desta análise, o desempenho do PPRCHSL pode ser 

aferido ainda através de alguns indicadores razoáveis baseados em dados dos 

arquivos do SPD do Programa. Comparando a situação do Centro Histórico como 

um todo (área de 250 hectares envolvendo cerca de 5500 edificações) em 1979, ano 

do início oficial do Programa, veremos que o mesmo possuía uma área de cerca de 

98 mil metros quadrados de imóveis históricos abandonados ou em ruínas, sendo 

que 20% deste total pertenciam ao poder público. (estimativa baseada no somatório 

das áreas de imóveis históricos que se encontravam em ruínas ou ameaçados de 

desabamento naquela data. Fonte: mapas de usos de 1982 arquivos do S.P.D do 

PPRCHSL.  

Hoje esta extensão está reduzida para algo em torno de 30 mil metros 

quadrados dos quais 28 mil metros quadrados correspondem ao somatório das 

áreas de cerca de 70 imóveis particulares recentemente listados pelo CREA e pela 
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Defesa Civil e que se encontram em ruínas ou sob risco de desabamento. Destes, a 

maior parte, (90%), corresponde a imóveis particulares. Ou seja, isto significa que os 

restantes 2 mil metros quadrados ainda sob propriedade do Estado. Entretanto os 

mesmos já possuem destinação e projetos elaborados aguardando a dotação 

orçamentária para a realização das obras nas próximas etapas do PPRCHSL.  

No que tange especificamente ao Planejamento, dos 82 projetos 

componentes do PPRCHSL (versão de fev./86), 61 foram executados ou estão hoje 

em fase de execução, mas existem pelo menos outros 12 projetos realizados que 

não haviam entrado naquela programação inicial. Assim por compensação podemos 

inferir que 90% dos itens previstos foram realizados.  

Sobre a relativa longevidade do PPRCHSL (27 anos)e a capacidade de 

assegurar recursos próprios do orçamento estadual, essenciais para a sua 

manutenção ao longo de sucessivas administrações estaduais (seis períodos 

governamentais), pode-se atribuir à tradição de cada governo que se inicia, em fazer 

realizar um grande seminário para a elaboração de seus “Planos de Metas”.  

Nestas ocasiões, os profissionais integrantes do Grupo de Trabalho 

sempre participaram ativamente buscando assegurar recursos para intervenções no 

centro histórico, garantindo assim, sua inclusão na previsão orçamentária de cada 

período. 

Este foi um dos caminhos que tornaram possível assegurar a 

imprescindível dotação orçamentária. Um levantamento dos investimentos do 

programa no período 1979 a 2006 contabiliza como resultado, inversões de recursos 

do tesouro estadual na ordem de R$ 230,00 milhões (US$ 100,00 milhões) neste 

período de 27 anos, de forma que os maiores picos de investimentos obedecem a 

um ritmo de alternância a cada 4 anos como se pode observar pelo gráfico abaixo.  
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Figura. 7.10000 – 0 0 
 

Pode-se verificar ainda que todos os 53 grandes imóveis recuperados 

pelo programa encontram-se hoje em bom ou muito bom estado de conservação e 

cumprindo com a função para a qual foram destinados e com sua manutenção 

assegurada.  

É notável entre todos, o exemplo da Feira da Praia Grande, recuperada 

em 1982 e que até hoje se apresenta como um modelo para os demais mercados da 

capital, pelos padrões de ordem, higiene e segurança que mantém. 

As intervenções em vias públicas e logradouros, que implicaram na 

construção ou reforma das redes de utilidades públicas apresentam hoje alguns 

problemas de manutenção que podem ser sanados com pequenos investimentos. 

Estima-se que para reparar estes problemas será necessário aplicar o equivalente a 

apenas 1% do seu custo de implantação.  

O Programa realizou projetos de cunho social, criou escolas 

profissionalizantes, onde antes havia ruínas, mas também recuperou e instalou 

museus, centros culturais, restaurou teatros e Igrejas. Saneou áreas públicas e 
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criou, para alem do bairro da Praia Grande, dois novos “focos” de revitalização, 

respectivamente no bairro da Madre Deus e no Desterro com as obras da Fábrica 

Cânhamo e do Convento das Mercês.  

Trabalhou a questão do patrimônio imaterial e a documentação. 

Restaurou documentos raros, editou livros e outras publicações, divulgou suas 

atividades de forma didática servindo permanentemente de campo de estágio e 

laboratório de pesquisas.  

Dedica-se assim à questão do Centro Histórico um tratamento abrangente, 
onde além dos aspectos eminentemente culturais, são considerados 
aqueles que se referem à melhoria da qualidade de vida, prestações de 
serviços, geração de emprego e renda, educação, habitação, saúde, lazer, 
transportes, abastecimento e saneamento. (In artigo publicado em 30/06/87. 
Jornal “O Estado do Maranhão”). 

 

7.5 Educação patrimonial / aspectos didáticos da experiência 

 

Alguns outros aspectos importantes da execução desta experiência, 

especialmente a partir de 1978, costumam passar despercebidos nas primeiras 

avaliações já realizadas. Um destes é o efeito didático para a população. 

Embora imaterial, e portanto mais difícil de mensurar, este foi um dos 

aspectos mais produtivos do processo. O ato de apresentar projetos, negociar e 

executar obras na área mais tradicional da cidade inseriu este assunto de uma vez 

por todas na mídia local, trazendo o debate da questão para a “boca do povo”.  

Provocou o envolvimento quase obrigatório de políticos, intelectuais, 

artistas, militantes da preservação ambiental, técnicos e usuários. Despertou os 

meios acadêmicos para a questão e trouxe à luz antigos esforços de pesquisadores 

locais que jaziam esquecidos. Estes fatores funcionam como meios de educação 

patrimonial. 

Alguns métodos utilizados pelo Grupo de Trabalho do Projeto Praia 

Grande foram estratégicos na obtenção de resultados. Assim vale citar a 

permanente utilização de desenhos em perspectiva e maquetes.  

Ao mesmo tempo em que funcionavam como elementos de estudo e 

ensaio na concepção dos projetos, elas passaram a se constituir em poderoso 

instrumento de diálogo com a comunidade envolvida.  

Foi exemplar o caso da maquete da Feira da Praia Grande que permitiu 

aos feirantes, ao mesmo tempo, visualizar com clareza o teor do projeto e dele 

participar com efetividade.  



 225

 

A tradição de manter sempre um SALÃO DE EXPOSIÇÃO de maquetes, 

desenhos e painéis fotográficos, aberto à visitação pública, constituiu-se igualmente 

em fator educativo.  

É importante a presença cotidiana e o envolvimento de artistas e 

intelectuais24, estudantes, arquitetos, engenheiros, sociólogos assistentes sociais, 

nas ruas, realizando fotografias, levantamentos, desenhos, pesquisas. 

Mas é sobremaneira didática a realização das obras. A presença de 

operários em construção, tem o dom de provocar uma reação positiva na população, 

geralmente cansada de ouvir promessas eleitoreiras, que acabam sendo 

esquecidas. 

A transformação de uma área degradada faz do Centro Histórico um 

espelho para os demais bairros, estabelecendo um novo referencial civilizatório para 

intervenções urbanas na capital.  

Foi através do PPRCHSL que se recuperou e saneou o primeiro mercado 

de gêneros, mostrando que seria possível existir um mercado limpo. Com a 

implantação deste Programa se instalaram as primeiras redes subterrâneas de 

energia elétrica e telefonia, provando também a viabilidade desta alternativa que 

sempre foi protelada pelo temor de altos custos na sua execução.  

Nesta área primeiramente se tratou com esmero a recuperação da 

drenagem e a questão da limpeza urbana, com a utilização de veículos especiais de 

menor porte para realizar a coleta diária.  

Aí também foram criadas as primeiras vias exclusivas de pedestres. Da 

mesma forma foi o programa do centro histórico que realizou a pela primeira vez a 

recuperação das dimensões das calçadas com rampas de acesso para deficientes. 

E o primeiro local onde o asfalto deu lugar novamente ao calçamento de 

paralelepípedos. Igualmente tornou-se a Praia Grande o único setor de São Luís 

onde houve um disciplinamento da atividade dos vendedores ambulantes, 

impedindo-se assim a habitual invasão dos camelôs. 

Após 27 anos de atuação do Programa o Centro Histórico tornou-se a 

área que recebeu a maior quantidade de investimentos de toda a capital 

maranhense.  

A descoberta e o anuncio de obras da engenharia ancestral, como as 

galerias subterrâneas, ou do poço luminoso da rua do Giz, ou mesmo de obras de 

                                                           
24 Público que sempre teve seus redutos no centro histórico, especialmente na Feira da Praia Grande. 
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arte como as Pinturas Murais da Praça do Comércio, foram atrativos que 

mantiveram sempre o assunto nas conversas cotidianas.  

Especialmente a partir do momento em que o tema entrou (para não mais 

sair) na agenda e na pauta oficial do Senadinho da Praça (Praça João Lisboa) o 

principal veiculador da vox populi ou rádio peão e expressão mais tradicional dos 

meios informais e alternativos de comunicação em São Luís. 

A prática constante de realizar palestras com projeção de slides, 

estruturada de forma didática, expondo imagens simultâneas das situações antes e 

após, foram determinantes na cooptação de novos adeptos para a atividade e em 

muitas ocasiões, na obtenção da decisão política de realizar as obras. 

A produção de material impresso e de divulgação e finalmente a própria 

realização das obras assegurou a entrada do assunto definitivamente na mídia 

escrita, falada e televisiva, contribuindo para um envolvimento cada vez maior da 

comunidade no debate. 

Para o desenvolvimento destas atividades, foi fundamental a criação do 

SETOR DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO-SPD, que desde os primeiro 

momentos e ao longo de todo este período vem classificando e armazenando toda a 

documentação histórica, bem como os resultados de estudos, pesquisas e projetos.  

Ali está depositada a transcrição paleográfica de 28 mil páginas da 

coleção dos Livros da Câmara Municipal de São Luís, dos séculos XVII, XVIII e XIX , 

entre outros acervos importantes.  

Toda a documentação está distribuída entre a Biblioteca, Mapotecas, 

Hemeroteca, arquivos fotográficos com mais de 10 mil diapositivos dos Centros 

Históricos de São Luís e Alcântara. Foi na hemeroteca que se localizou parte do 

material e informações revelados nesta pesquisa. Como por exemplo um artigo 

publicado em 08 de Setembro de 1982, data do aniversário da cidade, no caderno 

especial do jornal O Estado do Maranhão que se refere à então recente criação do 

Programa na época se tornara conhecido popularmente como Projeto Praia Grande 

e tomado aqui como um depoimento da época que se revela coerente com as 

avaliações efetuadas nesta análise como se pode verificar neste excerto: 

É realmente uma surpresa, que esteja emergindo um pequeno mas sólido 

movimento, com características bastantes objetivas, para atender à questão do 

patrimônio histórico. É o Projeto Praia Grande.  

Este, embora recente, tem um desempenho inédito nessa seara. Surgido 
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na Secretaria de Planejamento, ainda em 1979, foi reforçado com incontestável 

apoio do Governo Estadual, que bancou com recursos exclusivamente próprios, 

seus primeiros passos. 

O projeto surgiu através do debate, e aí parece residir boa parte de sua 

força. Foi à partir de um notável seminário, realizado em outubro de 1979, com a 

participação de representantes da comunidade, que se estabeleceram as suas 

diretrizes, que deram certo para São Luís.  

Vários nomes elaboraram trabalhos e propostas tais como: Michel Parent, 

Viana de Lima, Josué Montello e John Gisiger. Um francês, um português, um 

brasileiro e um americano, como se a confirmar a preocupação universal com o 

patrimônio da humanidade.  

Desse valioso acervo de informações dos mais competentes profissionais, 

se orientaram a Comissão e o Grupo de Trabalho, criados para desenvolver o 

Projeto Praia Grande. Ancorados nesta sólida base, iniciaram o processo. Os dados 

então conhecidos foram enriquecidos com a intervenção oportuna dos sociólogos, 

que hoje dividem, com arquitetos e urbanistas, a primazia dos projetos para centros 

históricos, posto que, não se concebe a preservação de pedra e cal, sem que se 

assegure a preservação da qualidade de vida do homem que ali vive e trabalha. 

Assim, soma-se outro fator determinante; a preocupação com a população 

mais diretamente alcançada pelas intervenções. Dentro desses princípios, foi 

elaborado o “Programa Largo do Comércio”.  

Primeira e bem sucedida etapa de obras, composto de intervenções 

claramente voltadas para a comunidade que gravita em torno da Praia Grande: a 

Praça, a Feira, o Albergue, e a recuperação do Beco da Prensa. Com a inauguração 

dessas obras, surge um novo alento para os que se preocupam com o patrimônio 

cultural... 

E, para os ecologistas! Por que não? Ambos lutam por valores 

insubstituíveis e igualmente ameaçados pelas atividades, às vezes destruidoras, que 

o homem desenvolve em sua trajetória rumo ao futuro. 

Com iniciativas desse teor, talvez se encontrem caminhos para atender às 

novas necessidades humanas, sem obrigatoriamente aniquilar a natureza e o 

patrimônio cultural. 

É de se observar que algumas das mensagens deste texto, especialmente 

aquela sintetizada no apelo do penúltimo parágrafo, encontram paralelo em uma 
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citação contida na página 48 da obra Nosso Futuro Comum que reza o seguinte: 

Devido à falta de comunicação, os grupos de assistência ao meio ambiente, 
à população e ao desenvolvimento ficaram separados durante muito tempo, 
o que impediu que tomássemos consciência de nosso interesse comum e 
de nossa força conjunta. Felizmente, essa falha está sendo sanada. 
Sabemos agora que o que nos une é muito mais importante que o que nos 
divide. (Making common cause. U.S. Based development, environment, 
population NGOs. Audiência pública da CMMAD, Ottawa, 26-27 de maio de 
1986). 

 

Além de chamar a atenção para uma abordagem que buscava o 

envolvimento da comunidade, este artigo de 1982 (vide anexo) já lançava a idéia de 

se negociar a inclusão do centro histórico de São Luís, na lista do patrimônio 

mundial do UNESCO, em uma época em que a auto estima da população local, em 

relação ao seu patrimônio histórico ainda era muito baixa.  

Observa-se também que o SPD, além de subsidiar as atividades de 

elaboração dos projetos vem cumprindo um importante papel de atender diariamente 

à clientela estudantil que realiza pesquisas escolares sobre patrimônio histórico, 

turismo, urbanismo e meio ambiente. 

Além deste setor, outro segmento importante é a OFICINA – ESCOLA DE 

MAQUETES, que forma novos artesãos no ofício de fabricar maquetes de 

edificações, de áreas urbanas e de embarcações.  

Este atelier não só atende à clientela que procura seus serviços, mas 

também supre a necessidade de elaboração das maquetes para as obras do próprio 

programa. Estas por sua vez se constituem em valioso recurso para permitir a visão 

integrada das áreas urbanas que são objeto do planejamento.   
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8 CONCLUSÃO 

A realização desta dissertação e o conseqüente esforço de pesquisa, 

ensejaram a criação de um método de análise elaborado para permitir a aplicação 

dos conceitos da CI no caso do centro histórico de São Luís do Maranhão. A 

aplicação deste método permitiu um olhar sobre a questão de forma menos subjetiva 

e avaliar em que pontos e em que momentos esta experiência tem se aproximado 

dos ideais da Conservação Integrada.   

Ao realizar um breve estudo comparativo com duas propostas anteriores 

permitiu demonstrar com certa clareza porque certos planos e programas embora 

tecnicamente muito bem formulados, costumam ir parar nas prateleiras dos arquivos 

sem lograr a sua aplicação na prática. E ainda motivou a realização da 

reconstituição de toda uma trajetória de trabalho de uma equipe numerosa no afã de 

encontrar os caminhos que assegurassem a salvaguarda deste acervo  

Ao final desta análise crítica não se pode olvidar o fato de que o Curso de 

Mestrado em Desenvolvimento Urbano -MDU, trazido ao Maranhão no ano de 2000, 

através de convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco, CECI - Centro de 

Conservação Integrada e a Universidade Estadual do Maranhão, e de seu Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, foi em grande parte realizado nas oficinas do PPRCHSL, 

valorizando a questão do centro histórico como um verdadeiro laboratório temático 

para diversas dissertações e trabalhos de especialização.  

E que ao realizá-lo transmitiu aos meios profissionais e acadêmicos do 

Maranhão uma forma organizada de olhar a questão através dos conceitos da CI, a 

tal ponto que um dos trabalhos de especialização, um plano de gestão municipal 

para o centro histórico de São Luís, francamente estruturado nos quatro princípios 

da CI, (aqui adotados como categorias de análises) foi internalizado e 

institucionalizado pela administração municipal.  

E ainda que, em decorrência foram criados já a partir de 2004 a nova 

Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, que passou a sediar o recém criado 

Núcleo Gestor do Centro Histórico e o respectivo Fundo de Preservação. (dois dos 

arquitetos ex-alunos do MDU, ocupam hoje respectivamente a presidência do 

Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município e da Fundação do Patrimônio 

Hsitórico). 

Estes episódios valorizam ainda mais um momento histórico em que a 

administração municipal de São Luís, passa a assumir seu verdadeiro papel de 
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compromisso na liderança do processo de revitalização do centro histórico. Marcam 

uma mudança no modelo de gestão que de toda forma foi também objeto desta 

análise e que nos últimos 27 anos vinha sendo conduzido mais pelas iniciativas do 

governo estadual.  

Sem dúvida estas contribuições acadêmicas criaram as condições que 

faltavam para que as falhas e pontos de fragilidade aqui detectados venham a ser 

corrigidos e cidade possa doravante escrever novas e melhores páginas no 

processo de Conservação Integrada da área urbana do seu centro histórico.  
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