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RESUMO

Análise da tipologia arquitetônica residencial urbana em São Luís do Maranhão baseada

nos princípios metodológicos estabelecidos pela teoria do arquiteto italiano Saverio

Muratori. A partir desta teoria, que estabelece uma metodologia de abordagem e

compreensão do elemento arquitetônico baseada na história e na identificação das

transformações ocorridas nos edifícios de forma sincrônica, ou seja, transformações

ocorridas num mesmo período de tempo, e diacrônica, na qual transformações ocorridas

em diferentes períodos de tempo, apresentam-se dados relativos à leitura tipológica e

sua aplicação sobre o Centro Histórico de São Luís, em particular sobre a área de

tombamento federal, incluída pela UNESCO na listagem do Patrimônio Mundial. As

características tipológicas do acervo ludovicense, suas origens, formação e principais

elementos de composição, foram estabelecidos a partir de informações e dados

coletados através de visitas técnicas in loco e levantamentos físicos e fotográficos de

exemplares do conjunto edificado, complementados por pesquisa bibliográfica referente

à história e às características arquitetônicas do acervo edificado de valor patrimonial

da cidade. Foram registradas as informações sobre a implantação da edificação no

lote, tipologia e materiais da cobertura, gabaritos, usos, dimensões das testadas

principais dos lotes e características estilísticas das fachadas em um conjunto que

representa 6,45 % do acervo federal preservado, composto por um total de 978 imóveis.

A análise do acervo selecionado indicou que o tipo-base da arquitetura residencial

urbana de São Luís é de Porta-e-Janela, da qual resultaram de forma sincrônica as

famílias tipológicas que localmente se convencionou chamar de Meia Morada, Meia

Morada Expandida e Morada Inteira, alteradas por justaposição, acréscimo ou

verticalização do tipo-base para mais treze tipologias que relacionam número de

pavimentos e uso como desdobramento da Porta e Janela. A análise revelou também

que as características estéticas das fachadas transformaram-se de forma diacrônica,

mantendo as tipologias desenvolvidas a partir da Porta-e-Janela. A aplicação da

metodologia Muratoriana revela, portanto, através do processo de análise tipológica,

a identificação e a participação do tipo base Porta-e-Janela e suas variantes no conjunto

de elementos que compõem a formação do acervo arquitetônico na composição dos

valores que garantem a autenticidade do bem preservado. Tal fato indica a necessidade

de aprofundamento do conhecimento desta tipologia básica, bem como a valorização

de sua preservação, para manter estes valores de autenticidade nos exemplares de

arquitetura residencial urbana, pois o critério de obra autêntica é um dos elementos

conceituais de fundamento na classificação do conjunto estudado como Patrimônio

Cultural da Humanidade.

“Palavras-chave: tipologia, arquitetura residencial, São Luís, Teoria Muratoriana.”



ABSTRACT

It’s presented the analysis of the urban residential architectonic typology in São Luís

City, State of Maranhão, based on the methodological principles established by the

Italian architect’s theory – Saverio Muratori. From this theory, that establishes an

approach and comprehension methodology of the architectonic element based on the

history and on the identification of the changings occurred in the buildings in a synchronic

way, that is, changings occurred in a same period of time, and diachronic, in which

changings occurred in different periods of time, it’s presented data related to the

typological readings and its application on the Historical Downtown of São Luís City, in

particular about the federal land registered area, included by UNESCO on the listing of

the World Heritage. The typological features of São Luís City’s collection heritage, its

origins, formation and the main elements of composition were established from

information and facts collected through technical visits in loco and physical and

photographic undertakings from examples of associated catalogings, completed by

bibliographic research referring to history and the architectonic characteristics of the

cataloged archives of patrimonial value of the city. Information was registered about

the implementation of lot catalogings, typology and covering materials, answering tables,

uses, dimensions of tested principles of the lots and styled characteristics of the façades

in a set that represents 6,45% of the preserved federal archives, composed of a total of

978 buildings. The analysis of the selected archives indicated that a typical basing of

the urban residential architecture of São Luís City is “door-and-window” style from

which resulted in a synchronized form, the typical families that locally came to be

called “half-housing, expanded half-housing and full-housing” altered by juxtaposition,

addition or verticalization of base-type for 13 more types that relate the number of

pavements and the use as an unfolding of “door-and-window” styled housing. The

analysis also revealed that the aesthetic characteristics of the façades transform

themselves in a diachronic form maintaining the developed typology from the

“door-and-window” styled housing. The application of the muratorian methodology

reveals, thus, through the process of typology analysis, the identification and participation

of the “door-and-window” styled housing base type and its variations in a set of elements

that compose the formation of architectural archives in the composition of values that

guarantee the authenticity of the preserved assets. Such fact indicates the necessity of

profound knowledge of the basic typology as well as the appreciation of its preservation

to maintain these authentic values in the examples of the urban residential architecture,

since the criteria of the authentic work is one of the conceptual elements of foundation

in the classification of the studied set as World Cultural Heritage.

Key-words: typology, residential architecture, São Luís City, Muratorian theory
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda a análise da tipologia arquitetônica residencial

na área de preservação federal da cidade de São Luís do Maranhão – Brasil,

através da aplicação da metodologia desenvolvida pelo arquiteto e teórico italiano

Saverio Muratori (1910-1973).

Originado no interesse desenvolvido pelo contato com as denominações

locais atribuídas aos modelos arquitetônicos ludovicenses que identificam os diferentes

exemplares residenciais da cidade, o trabalho visa aprofundar o conhecimento das

origens tipológicas destes exemplares e compreender como estas características

tipológicas foram alteradas ao longo do tempo.

O estudo proposto desenvolveu-se a partir da compreensão da Teoria

Muratoriana, enquanto abordagem tipológica do objeto, que produziu uma estrutura

metodológica difundida e aplicada na recuperação de cidades italianas a partir da

década de 70 pelos pesquisadores Gianfranco Caniggia e Gian Luigi Maffei, alunos

de Saverio Muratori. Nessa teoria encontra-se a utilização da compreensão da história

da formação da cidade enquanto elemento básico para o reconhecimento e manutenção

das características primordiais que definem a verdadeira essência patrimonial do sítio

preservado e de suas tradicionais maneiras de construir a cidade.

A aplicação de tal teoria de análise tipológica justificou-se pela natureza do

acervo, classificado como Patrimônio Mundial, conceito no qual são considerados os

critérios relativos à autenticidade da herança cultural. Estes critérios são definidos e

adotados para a inscrição dos bens patrimoniais na Lista do Patrimônio Mundial da

UNESCO (World Heritage List), onde o critério/noção de testemunho ou exemplo
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representativo da herança cultural, através do uso e da função, das tradições técnicas

e localização e entorno conformam as maneiras tradicionais de construir a cidade,

permitindo aferir, futuramente, o Valor de Autenticidade de determinado sítio ou imóvel,

explicitando a memória e a identidade que de fato está sendo conservada para as

gerações futuras.

O encaminhamento teórico adotado por Muratori indica que a análise das formas

de uma determinada área urbana é a fase inicial do processo de planejamento da

preservação dessa mesma área e, por extensão, da própria cidade, orientando, quando

necessário, uma intervenção futura. Portanto, a investigação da lógica histórica de evolução

da herança patrimonial construída em São Luís e sua conseqüente transformação tipológica,

é o primeiro passo para uma efetiva conservação da herança cultural.

O objetivo principal do trabalho foi compreender os processos de

conformação e evolução (de continuidade e transformação) da realidade observada

no acervo edificado do Centro Histórico, pois, para além da autenticidade dos estados

da matéria do monumento, sua natureza física, é importante o conhecimento e a

manutenção dos processos de evolução do mesmo, visto que a conservação adequada

destes processos básicos de conformação e da realidade promove a conservação do

bem patrimonial frente às demandas contemporâneas.

Para atingir tal objetivo foi adotado como referencial teórico a Análise

Tipológica, que se constitui numa metodologia de investigação do ambiente antrópico,

da qual irá se apreender a conformação tipológica da herança patrimonial, a partir da

observação das permanências e transformações no tipo construído. O processo

proposto buscou a compreensão dos processos de conservação da essência do tipo

construído, que possibilitariam no edifício as mudanças necessárias à vida

contemporânea, quando objeto de uma ação de planejamento e intervenção urbana.
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As análises dos teóricos italianos ligados ao arquiteto e professor Saverio

Muratori foram baseadas em extensas classificações de edifícios e de espaços livres,

desde seu estado original até às diversas transformações ao longo do tempo, na

conformação da cidade como um todo. Para estes pesquisadores a forma da cidade

só poderia ser entendida historicamente tendo a tipologia dos prédios como a base da

análise urbana, pois é ela, a tipologia, que mantém a essência do projeto arquitetônico.

A partir dessa teoria, a forma e a estrutura urbanas se complementam num

agregado de várias idéias, opções e ações que se materializam em prédios e nos

espaços públicos de seu entorno, como nos jardins, ruas, logradouros, praças e lar-

gos. Estes prédios e espaços, chamados edilizia em italiano e traduzidos livremente

como a paisagem construída, podem ser classificados pelo tipo, o que resume a sua

“essência de existir” (HIDAKA, 2000).

Estes diferentes tipos tornam-se uma tipologia edilizia, ou uma tipologia dos

prédios e espaços livres relacionados entre si, definindo a essência da estrutura da

paisagem construída, do edifício e da cidade, conforme a escala a ser observada.

A metodologia italiana de investigação consiste em levantamentos através

de uma combinação de observação direta e evidências documentais, sobre a evolução

das áreas residenciais do Centro Histórico de São Luís, que são selecionadas segundo

critérios específicos resultados da “consciência espontânea, das atitudes de um sujeito

ativo para adequar-se, no seu agir, à essência civil herdada, sem a necessidade de

mediação ou escolha” (CANIGGIA e MAFFEI, 1995), num período de tempo e num

momento determinados, com uma lógica de apreensão e evolução.

O presente trabalho analisou a área patrimonial de São Luís do Maranhão,

em específico os imóveis inseridos na Listagem do Patrimônio Mundial da UNESCO e

tombados pelo IPHAN. Considerando-se a não existência de um Inventário Patrimo-
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nial local, desenvolveu-se a opção de trabalhar apenas com as tipologias residenciais

e suas variantes mistas/comerciais dos períodos estilísticos específicos da cidade

denominados Pombalino e o Historicismo Eclético.

Devido à proteção jurídica de tombamento de toda a área, e a não proteção

por imóveis individuais, o universo de bens imóveis de interesse à preservação revelou-

se uniforme e adequado quanto à questão do estudo tipológico da planta, porém muito

diversificada quanto às características plásticas das fachadas. Portanto, optou-se pela

exclusão, na amostragem que determinou o levantamento cadastral métrico das

edificações, dos imóveis pertencentes a outros estilos arquitetônicos além do

Pombalino, evitando aprofundar neste trabalho a discussão referente às mudanças

estilísticas e seus respectivos valores patrimoniais, por mais que visivelmente, conforme

aferiu a visita técnica a estes imóveis, se respeitasse as características tipológicas.

A partir da escolha da área de estudo, foi estabelecida uma série de percursos

em logradouros estruturantes no processo de formação do Centro Histórico da cidade,

e, a partir daí, efetuadas vistorias internas e identificação das tipologias dos edifícios.

A falta de um trabalho de Inventário e o número de imóveis inseridos na área escolhida,

determinaram nesta fase do trabalho apenas visitas técnicas ao interior dos imóveis

para aferição das características das plantas e distribuições espaciais e de função,

com coleta e registro de dimensões físicas de espaços específicos da habitação.

Na pesquisa de campo efetuada para a coleta dos dados a serem estudados,

o foco foi a apreensão da lógica histórica de evolução das edificações civis da habitação

maranhense, observando, através da comparação entre exemplares, a transformação

espacial, com posterior identificação da relação entre usos a possibilidade de existência

de um tipo-base, do qual teriam origem as mudanças significativas na lógica

histórica ou estruturais.
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Após aprofundamento sobre a Teoria do Tipo e sua aplicação sobre a

amostragem do universo pesquisado, realizou-se a identificação das famílias tipológicas

existentes no acervo federal preservado em São Luís.

A pesquisa contribui na medida em que caracteriza tipologicamente o acervo

federal da cidade, explicitando suas características, a lógica de sua formação,

composição, estruturação e distribuição no espaço da cidade.

Nessa direção o trabalho desenvolveu-se em três partes. A primeira abordou

o surgimento e classificações gerais da Teoria do Tipo arquitetônico na história da

arquitetura, até sua retomada pelos arquitetos e teóricos italianos na década de 60 do

século XX.

No segundo momento são descritos os aspectos metodológicos que foram

adotados para a análise e compreensão da formação do Centro Histórico de São Luís,

em especial seu conjunto edificado de uso residencial.

Os resultados obtidos, que compõem a terceira e última parte do trabalho,

são apresentados em quatro blocos de informações: implantação de um desenho de

cidade, formação do conjunto edificado de São Luís, Morada Maranhense e

recomposição da unidade arquitetônica, análise tipológica.

Nas considerações finais foram reafirmados os principais pontos teóricos

do trabalho, bem como destacada a ligação da teoria do tipo e da leitura tipológica

específica do acervo maranhense como um meio de manutenção da natureza do

conjunto arquitetônico analisado, a fim de possibilitar a permanência dessas

característ icas enquanto elementos autênticos do acervo Patrimônio

Cultural da Humanidade.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Teoria do Tipo na arquitetura

A discussão sobre a noção do tipo na arquitetura surgiu a partir do século

XVIII, inserida nos debates teóricos sobre a conformação estética de uma arquitetura

que se sobrepusesse à arte aristocrática de formação barroca e rococó, num momento

em que a sociedade discutia as diversas possibilidades que historicamente foram

criadas pelo Ocidente para resolver os problemas da arquitetura.

Foi Antoine-Chrisostome Quatremère de Quincy (1755-1849) o teórico que

abordou os fundamentos da arquitetura através do princípio de mímesis, no qual a

invenção arquitetônica estaria baseada sempre em algo precedente, um “germe pré-

existente”, responsável por alimentar um contínuo processo de recriação arquitetônica.

Este conceito desenvolvido pelo tratadista francês será resgatado, já nas décadas de

40 e 60 do século XX, pelos teóricos italianos preocupados com projetos de intervenção

em Centros Históricos de valor patrimonial.

A teoria produzida nos últimos trinta anos a respeito do tipo arquitetônico

atribuiu a Quatremère de Quincy esta formulação, citando, freqüentemente, parte dos

textos da Encyclopédie Méthodique, publicada por J.C. Panckoucke entre 1781 e 1825.

Anthony Vidler (in STRÖHER, 2001, p. 10) diz, porém, que o conceito do tipo

arquitetônico já existia anteriormente, com conotações religiosas e tendo, inclusive,

definições como a registrada pelo dicionário da Académie Française (1773) de que

“as idéias de Deus são os tipos de todas as coisas criadas”. STRÖHER informa ainda
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que a aproximação do enfoque de Quatremère de Quincy deu-se com os textos de

Ribart de Chamoust em seu trabalho L’Ordre Français Trouvé dans la Nature, produzida

no século XV. Anteriormente ou ao mesmo tempo em que Quincy estabelecia sua

formulação, os teóricos Jean-Baptiste Rondelet, Jean-Louis Viel de Saint-Maux e

Francesco Algarotti também utilizaram o mesmo conceito. Porém, apesar deste interesse

pelo tema demonstrado ao longo da história da arquitetura, as questões relativas à

noção ou à idéia de tipo foram praticamente relegadas ao esquecimento a partir do

advento do Movimento da Arquitetura Moderna (STRÖHER, 2001, p.10).

Na década de 40 do século XX ressurgiu o debate acerca da idéia de tipo,

que, na arquitetura, pode ser definido mediante vários conceitos que vão desde o

vínculo a uma estrutura formal prévia, até um intrínseco relacionamento com a teoria e

a história da cidade. Comum a qualquer desses conceitos, a idéia trouxe em si a

noção de uma forma precedente e necessária presente na arquitetura, que entrou em

conflito com os ideais modernistas de originalidade, num momento no qual as principais

cidades européias passavam por processos de reconstrução de seus centros históricos,

logo após a Segunda Guerra Mundial.

Os estudos referentes à “Teoria do Tipo” foram retomados neste período

pelo arquiteto e professor Saverio Muratori (1910-1973) a partir das preocupações

sobre os efeitos físicos da arquitetura moderna italiana sobre as cidades já existentes,

em particular aquelas de necessária preservação histórica e artística. Para este teórico

italiano, o profissional arquiteto era o responsável pela organização do espaço da

cidade a partir da compreensão da herança formal nela presente, numa postura contrária
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ao total individualismo proposto pelas correntes do Movimento Moderno então em

voga, pelas quais caberia ao arquiteto reinventar a cidade continuamente.

Em um segundo momento o trabalho de Quatremère de Quincy foi retomado

através do teórico italiano Giulio Carlo Argan, que em 1962 divulgou as definições

dadas pelo tratadista francês, esclarecendo os matizes terminológicos de tipo e modelo

como instrumentos teóricos básicos com os quais se operaria a mímesis arquitetônica.

Foi a partir de um ensaio de Argan, situando novamente o problema do tipo dentro da

questão mais geral da criação arquitetônica, que se baseou toda a teoria analógica

contida na tendência da tipologia edilizia italiana como contribuição no âmbito desta

investigação.

O estudo da tipologia edilizia daquele momento aproveitou parte dos

conceitos do teórico francês: Quatremère de Quincy sempre recomendou aos arquitetos

que não se afastassem do tipo, para evitar os “descaminhos da arquitetura”, numa

preocupação muito mais filosófica do que necessariamente esquematizante,

reducionista à forma ou do fornecimento de dados na determinação de um processo

simplesmente classificatório das edificações.

Argan diferenciou o modelo do tipo, fazendo com que este último fosse

entendido como o princípio ou a “filosofia” daquele primeiro, colocando o modelo na

categoria de objeto visível, palpável, e o tipo, na condição de idéia, conceito, um princípio

intangível.

A partir da análise do processo de construção das cidades italianas

tradicionais, Saverio Muratori criou o que foi considerado, por gerações de estudiosos

seguintes, a base para a teoria de um design urbano. Para o arquiteto italiano a forma
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da cidade só poderia ser entendida historicamente, tendo a tipologia dos prédios como

a base da análise urbana. Este conceito foi desenvolvido após classificar edifícios e

espaços livres, desde seu estado original até às diversas transformações através do

tempo, que conformaram a cidade como um todo.

“O tipo tornou-se quase sinônimo da “Idéia” celebrizada por Bellori e

Winckelmann, um conceito metafísico ao qual todas as manifestações físicas

deveriam ser relacionadas, mas apenas de forma imperfeita. Assim, de uma

forma que até então não havia tido tal consistência, o tipo foi distinguido do

modelo; este, ao implicar em ‘cópia literal’ no seu uso comum, tinha muitas

conotações do empírico, do físico e do mímico, para ser usado adequadamente

numa maneira filosófica”. (VIDLER in STRÖHER, 2001)

Da primeira intangibilidade conceitual do tipo proposta por Quatremère de

Quincy podemos inferir que, em sua teoria, o tipo é uma norma, uma lei geratriz interna

abstrata, não referente ao figurativo, nem ao visual geométrico. Ao não explicitar em

sua teoria a natureza desse elemento que serve de regra ao tipo, evidentemente um

elemento interno ao objeto, Quincy não indicou se trata da função, ou de tantas outras

matérias sobre as quais se construiu a noção de tipo, permitindo o entendimento de

que essa característica se deve ao poder reestruturador desse elemento, não

importando sua exata substância.

Em boa parte de seus textos Quatremère de Quincy exigiu a vinculação das

noções de imitação e de tipo a um processo ou a uma soma de diversos processos

que, de maneira simplificada, podem ser assim resumidos: a Natureza fornece um

sítio e um certo número de materiais disponíveis para que uma determinada sociedade,

cujo temperamento também foi por ela forjada, aprenda, numa relação dialética, a

suprir suas necessidades físicas e culturais de abrigo e de espaço para o convívio dos

indivíduos. Nesse “sábio aprendizado”, o homem acabou por criar uma Segunda
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Natureza que reflete sua inteligência e sua sensibilidade aplicadas na solução dos

problemas que a própria Natureza criou, transformando a arquitetura por ele produzida

na “máscara embelezadora da necessidade”, conforme definição de Jean le Rond

d’Alembert (VIDLER in STRÖHER, 2001, p. 42).

Mas como não seria razoável uma nova invenção da Natureza a cada

geração, numa sociedade onde não há intervenção de fatores externos, competiria

aos jovens manter “vivo” o processo de criação dos espaços e elementos que se

mostraram adequados ao exercício da vida e ao desenvolvimento das atividades sociais.

Enquanto o saber tradicional da arquitetura manteve sua vigência, o homem veio

utilizando, de um modo direto e imediato, a experiência precedente. A arquitetura surgiu,

então, como uma arte eminentemente coletiva, cujo exercício dependia estreitamente

da existência de modelos normativos dos quais se partia sempre, como algo certo e

firmemente estabelecido.

Assim, quando um arquiteto ou construtor defronta-se com a construção do

edifício, não parte de dados abstratos e carentes de forma. Seu ponto de partida é,

pelo contrário, um modelo definido baseado nas experiências imediatamente

precedentes, que resolviam problemas semelhantes: o profissional acrescenta mais

um elo à cadeia de exemplos anteriores, avançando por um lento caminho de depuração

e aperfeiçoamento.

O conceito de Quatremère de Quincy, por mais que possa ser traduzido em

formas ou esquemas materiais, referia-se essencialmente ao processo de aprendizado

das lições da Natureza, aplicado às necessidades físicas e psicológicas do ser humano

num determinado estágio de sua evolução. O conceito ganhou uma consistência que,
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sem afastá-lo de cogitações filosóficas precedentes, vinculou-o à própria idéia de fazer

arquitetura. Foram as abordagens posteriores à Quatremère sobre a noção do tipo

que passaram a refletir uma espécie de materialização do processo, com vistas a sua

aplicação ao exercício profissional cotidiano.

A partir destes conceitos a forma e a estrutura urbanas passaram a ser

entendidas pela Escola Muratoriana como um ‘agregado’ de várias idéias, escolhas e

ações que se materializaram em determinados prédios e nos espaços públicos do

entorno como jardins, ruas, praças e logradouros em geral. Esse conjunto de prédios

e espaços, resumido no conceito italiano edilizia, foi traduzido (HIDAKA, 2000) como a

paisagem construída, podendo ser classificados pelo tipo, resumindo sua

essência de existir.

Muratori passou a estabelecer uma ligação entre a mutação dos tipos dos

edifícios e do tecido urbano às principais alterações sócio-econômicas da sociedade,

em seu evoluir histórico. Os diferentes tipos acabariam por transformar-se em tipologia

edilizia, ou seja, numa tipologia de prédios e espaços livres relacionados, que acabam

por definir a essência da estrutura da paisagem construída, do edifício e, por

conseguinte, da cidade.

O estudo tipológico das cidades passou então a fazer parte da prática

arquitetônica de vários profissionais e teóricos italianos, em particular Gianfranco

Caniggia (1933-1987) e Gian Luigi Maffei, os principais autores componentes da Escola

Muratoriana, que juntamente com Aldo Rossi (1931-1997), demonstraram a

preocupação com o desenvolvimento de processos projetuais. Estes teóricos

desenvolveram uma metodologia de levantamentos através de uma combinação de
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observação direta e evidências documentais sobre a evolução de áreas urbanas. Estas

áreas específicas são escolhidas previamente, a partir de determinados conceitos

como datas de origem ou pelo fato de terem sofrido mudanças funcionais consideráveis

ao longo da história. A partir destes procedimentos a análise tipológica urbana seria

entendida como uma ferramenta para entender a construção das cidades, conformando

um estágio preparatório essencial para o design da cidade contemporânea.

A obra de arquitetura passou a ser o objeto de uma série, na forma contrária

à idéia de individualidade, como registra o arquiteto Rafael Moneo em sua noção de

tipo, que:

“(...) talvez possa ser definido como aquele conceito que descreve um grupo

de objetos caracterizados por ter a mesma estrutura formal. Não se trata,

pois, nem de um diagrama espacial, nem do objeto médio de uma série. O

conceito de tipo se baseia fundamentalmente na possibilidade de agrupar os

objetos servindo-se daquelas similitudes estruturais que lhes são inerentes,

poderia dizer inclusive que o tipo permite pensar em grupo.” (MONEO in

STRÖHER, 2001, p. 27)

O tipo se identificou com a lógica da forma, com base na razão e no uso, de

maneira que podemos pensar em todas as obras da arquitetura que ao largo da história

alcançaram a categoria de típicas ao identificar-se com uma forma precisa, como filhas

daquela suposta lógica que as dotava de sentido, ao mesmo tempo que estendiam

uma ponte em direção ao passado. O tipo que encontrava sua razão de ser na história,

na natureza e no uso, não deveria, portanto, ser confundido com o modelo, a repetição

mecânica do objeto.

A teoria do tipo desenvolvida no século XIX também ofereceu a idéia de

programa arquitetônico. Foi neste período que o conceito principal de forma-tipo deu

lugar ao conceito de composição-programa, passando a ser o mecanismo capaz de
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resolver a relação entre forma e programa, ou forma e função, convertendo-se no

conceito básico para entender a idéia de arquitetura que apareceu a partir

daquele momento.

Os pensadores do Movimento Moderno foram contrários ao conceito do

tipo, tal como ele havia sido entendido durante o século XIX. Para eles o antigo

entendimento era sinônimo de imobilidade, um conjunto de restrições impostas ao

criador, que deveria gozar de liberdade total.

Ocorreu então um movimento de menosprezo e abandono pela história e

pelas lições que a mesma poderia fornecer ao arquiteto, e conseqüentemente, uma

não-aceitação do tipo como precedente para o projeto. A nova arquitetura deveria

estar vinculada a uma nova maneira de ver o mundo, refletindo os progressos da era

das máquinas e as novas condições da vida moderna e contemporânea.

2.2 A Teoria Italiana do Tipo

A noção de tipo indica a existência de um conjunto de edifícios que

apresentam em sua estrutura formal uma série de constantes ou invariáveis. O tipo se

constrói intelectualmente, supondo-se a adoção de um impulso imaginativo repetido

no objeto. Não se trata de copiar algo que possa atuar como modelo que incite sua

reprodução, e sim compreender a “gramática” básica da arquitetura da cidade.

Neste sentido pode-se entender o tipo como uma limitação necessária

imposta pela história ao processo projetual. Como estrutura formal, a cidade pode ser

compreendida pela análise de seu desenvolvimento ao longo da história. O primeiro e
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mais amplo campo tipológico seria dado então pela mesma acumulação de obras da

arquitetura. A história ofereceria um amplo catálogo de unidades arquitetônicas, que,

uma vez associadas, podem atuar como agentes formais em exercícios de analogia e

esquematização. O conceito de tipologia se converteu num meio para favorecer uma

comunicabilidade teórica de alcance mais amplo.

Através de Saverio Muratori este pensamento teve seu principal expoente.

O arquiteto italiano propunha que o tipo era a chave para a compreensão e entendimento

entre as formas da cidade e os elementos componentes da mesma, e que através dos

estudos tipológicos seria possível uma análise morfológica da cidade.

Muratori fez do tipo uma chave para compreender a relação entre as formas

globais e os diversos elementos individuais componentes da cidade e estas idéias

serviram como base para vários estudos tipológicos posteriores, em particular do

também arquiteto italiano Aldo Rossi, preocupado em entender a cidade em sua

globalidade.

A abordagem da tipologia caminhou na década de 70 do século XX da

unidade arquitetônica – o edifício – em direção à cidade. O principal atributo desta

forma de abordagem tipológica estaria no entendimento de que é a cidade que

proporciona o material a classificar e as formas dos artefatos como base de sua própria

recomposição, determinando uma estreita relação entre tipologia edificatória e

morfologia urbana.

Naquele momento passou a importar o como estabelecer uma

correspondência entre os tipos edificatórios que se elegem e as formas características
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da cidade onde estão acolhidas estas formas: a relação com os lugares, numa

interpretação da evolução da arquitetura como transformação da cidade.

Entender então o que significa o conceito de tipo é compreender qual a

natureza da obra de arquitetura. Esta obra de arquitetura não pode ser considerada

como um fato único e isolado, singular e irrepetível, uma vez que sabemos o quanto

está condicionada pelo mundo que a rodeia e por sua respectiva história.

Caniggia e Maffei (1995) propuseram-se a um exame da estruturação

antrópica atuante no interior do modo de ser da obra arquitetônica, intrínseco ao seu

processo de formação e mutação. A teoria tipológica proposta poderia então ser aplicada

no estudo da unidade habitacional, na compreensão de sua evolução desde a origem,

observadas as transformações e permanências ao longo do tempo e no espaço.

A palavra ‘tipo’ não representava tanto a imagem de uma coisa a ser copiada

ou imitada perfeitamente quanto à idéia de um elemento que deve ele mesmo servir de

regra ao modelo. O modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é um

objeto que deve se repetir tal qual é. O tipo, pelo contrário, é um objeto segundo o qual

qualquer pessoa pode conceber obras que não se assemelharão em nada entre si.

Tudo é preciso e oferecido de forma explícita no modelo; tudo é mais ou menos vago

no tipo. “Assim vemos que a imitação dos tipos nada tem que o sentimento e o espírito

não possam reconhecer [...].” (ARGAN, 2000 p. 66)

O conceito de genericidade do tipo que não pode influir diretamente e de

forma objetiva e esquematizante sobre a invenção e a qualidade estética das formas,

explica também a gênese e seu modo de formação. O tipo, obviamente, não é jamais
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formulado a priori: é sempre deduzido de uma série de exemplares. “O nascimento de

um tipo é portanto condicionado ao fato de já existir uma série de edifícios que têm

entre si uma evidente analogia formal e funcional: em outros termos, numa determinada

condição histórica da cultura, como resposta a um conjunto de exigências ideológicas,

religiosas ou práticas.” (ARGAN, 2000, p. 66)

No processo de comparação e superposição das formas individuais para a

determinação do tipo são eliminados os caracteres específicos dos edifícios isolados

e são conservados todos e apenas os elementos que comparecem em todas as unidades

da série. O tipo se configura assim como um esquema deduzido, através de um processo

de redução de um conjunto de variantes formais a uma forma-base comum. Se o conceito

em questão é o resultado desse processo regressivo, a forma-base que se encontra

não pode ser entendida como mera moldura estrutural, mas como estrutura interna da

forma ou como princípio que implica em si a possibilidade de infinitas variantes formais

e, até, da posterior modificação estrutural do próprio tipo.

2.3 Teoria Muratoriana: um modelo teórico

A tipologia surgiu como princípio científico da arquitetura proposto a partir

dos anos 50 por pesquisadores e estudiosos preocupados na definição de uma “teoria

da arquitetura” e de uma “ciência urbana”, na forma de análise ou estudo dos tipos. A

partir das análises de Muratori e de seu principal herdeiro teórico, Gianfranco Caniggia,

o conceito de tipo foi construído em paralelo a uma acepção conceitual próximo àquele
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do “modelo teórico” em uso na disciplina científica e enquanto processo analítico

recebeu o nome de “leitura edilícia”, ou “leitura tipológica”.

O processo de formação da tipologia edilizia parte da derivação dos vários

tipos de matrizes comuns que, por serem próprias de uma base antrópica generalizada

através de diferentes culturas, que também se realizam em épocas diversas posteriores

aos vários níveis culturais, e que são necessariamente similares.

Ler a estrutura edilícia significa então entender a estrutura do espaço

antrópico caracterizando um âmbito espacial: ou seja, compreender os componentes

de um conjunto estruturado pelo homem.

Através da leitura tipológica pode-se compreender que, para além de uma

aparente casualidade, encontra-se um sistema de consonância que permite a

convivência dos objetos heterogêneos formadores de nosso ambiente construtivo, de

estarem juntos e de se suceder no tempo, de variarem, conformando de tempos em

tempos certo grau de unidade, de colaboração e de organicidade. Segundo o arquiteto

italiano, pode-se reconhecer que

“(...) a predominante consciência espontânea guiou aquele ‘conceito de casa’

a corresponder, em qualquer época e em qualquer área cultural, a um preciso

projeto mental que é responsável por aquela semelhança entre os produtos

finais que agora, valendo-se de nossa consciência crítica, podemos confrontar

e classificar num ‘tipo edilizio’.” (CANIGGIA, 1979, p. 49)

A finalidade primeira da leitura tipológica é, portanto, aquela de compreender

como um edifício foi realizado, de que elemento é derivado e como foi modificado

no tempo, num processo de conhecer o tipo e reconhecer o processo tipológico

que o gerou.



30

A identificação do tipo é um processo de reconhecimento de um objeto

edificado, feita através de suas próprias características morfológicas e funcionais: um

determinado número de edifícios com características similares e comuns gerando um

tipo edilício.

A tipologia pode ser compreendida como o conjunto dos tipos reconhecidos,

isto é, a classificação dos diversos tipos edilícios encontrados. O tipo, como uma

abstração lógica efetuada com objetivo de comparação e agrupamento de bens por

características comuns, entre os vários edifícios diferentes, permite classificá-los tendo

como base a análise de um acervo existente. O modelo é, ao contrário, um modo de

reconhecer um objeto ou de propor um novo através de uma referência cultural única

e precisa, que é encontrado e tem uma referência objetiva na realidade existente.

Para Caniggia o “tipo edilício” é uma maneira de projeto não “desenhado”,

e sim de projeto conceitual; uma “síntese da cultura edilícia de um lugar e de uma

época”, finalizada, na mente do artífice. É uma prefiguração do edifício que se quer

construir, resultado de uma:

“(...) projeção lógica total do edifício, organismo total, com uma própria

historicidade dependente da diferente margem de individuação derivada do

uso, que não se faz ao nível de consciência crítica, nem em função de uma

escolha pertinente do nível de tipicidade adaptado; muito menos ao nível de

consciência espontânea; ao inverso, o tipo coincide sempre com o

modelo total do organismo edilício individualizado, que acaba por formar.”

(ERCOLINI, 2005, p. 26)

Para construir o edifício o operário é espontâneo, num sentido em que não

é necessário pensar ou fazer escolhas, bastando seguir os conceitos dominantes e as

operações usuais demandadas da própria cultura. Porém todas as civilizações no

curso de sua própria história possuem períodos de crise, nas quais a continuidade

cultural se desestabiliza e não é possível operar com essa “consciência espontânea”,
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muitas vezes abandonando formas tradicionais. É neste momento que a sociedade,

segundo Caniggia, deve recorrer à consciência crítica para recuperar saberes

específicos, sem correr o risco do erro projetual.

Do ponto de vista conceitual a produção do tipo é fruto de uma “síntese a

priori”, o procedimento espontâneo do operário, enquanto a leitura do tipo é construída

numa “análise a posteriori”, como uma leitura edilícia, que “recupera” o tipo básico.

Esta pode ser utilizada como forma consciente e crítica de se aproximar novamente

das formas arquitetônicas espontâneas e das características da própria cultura.

“Na atividade de projeto o arquiteto abstrai o conceito de tipo baseado em

toda a experiência já realizada, mas também baseado numa idéia de edifício

“a priori” que atavicamente possui dentro de si. Trata-se de uma plena

consciência espontânea, uma compreensão imediata e sintética do que

convém para formar um produto edilício.” (CANIGGIA, 1979, p. 40)

O arquiteto que analisa a cidade opera através de um processo a posteriori,

de reconhecimento: a leitura do tipo que se pode observar. Trata-se da busca projetual

do poder fazer o objeto edilício “sem pensar no como”, numa reaproximação à

consciência espontânea herdada através da cultura material e preservada no conjunto

edificado da cidade.

O termo ‘tipo edilizio’ é utilizado então “para compreender qualquer

reagrupamento de edifícios possuidores de uma característica qualquer, ou uma série

de características, em comum” (CANIGGIA, 1979, p. 47) e, ainda segundo o autor,

pode também ser aplicado ao tecido urbano e ao território da cidade em todas as

escalas, desde a quadra/quarteirão, ao bairro e, por conclusão, no conjunto da cidade

colonial luso-brasileira, no qual se insere o Centro Histórico de São Luís do Maranhão.
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Ao longo da História da Cidade, antes do conjunto edificado, o profissional

sempre concebe um percurso, isto é, uma estrutura apta a permitir o alcance de um

lugar partindo de um outro. Estes percursos na cidade compõem a malha urbana e são

gerados por hábito e uso, unindo pólos ou polaridades, que são os edifícios ou pontos

do território destacados e funcionais como fontes, templos, palácios, edifícios

administrativos ou praças. Estes percursos se distinguem em percursos matrizes se

preexistentes ao conjunto edificado e em percursos de implantação de edificação se

concebidos em função de uma edificação às suas margens. Sobre estes diferentes

tipos de percurso se agregam os tecidos edilícios, ou seja, o conjunto edificado.

Outros tipos de percursos são aqueles de coligação, ou de união entre

aqueles de implantação e, quando o tecido é consolidado, são denominados percursos

de reestruturação. O módulo ou elemento base deste “agregado” ou associação é

quase sempre definido pelo lote edificado, que em geral tende a uma forma retangular

com sua frente principal sobre o percurso que se constitui na via, ou logradouro de

acesso. Reconhecer os percursos matrizes de implantação, de união e

de reestruturação, permite a individualização dos específicos tecidos urbanos

e de território.

A Teoria Muratoriana propõe quatro fases, ou níveis estruturantes, do

processo construtivo da arquitetura da cidade, como sendo:

“(...) o material - nível da multiplicidade sem conexão; a estrutura elementar

– nível da conexão linear ou meramente rítmica; o organismo – nível da

conexão total ou hierarquia complexa; a obra de arte – nível de conexão

individual, da participação-expressão individual do ambiente, isto é, dos

conteúdos culturais.” (ARCHIGRAFICA, 2005)
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Ao longo destes níveis o processo tipológico proposto por Muratori prossegue

com uma análise da história para o fornecimento de indicações úteis capazes de orientar

a pesquisa tipológica baseada numa primeira fase de levantamento e esquematização

dos âmbitos urbanos.

Estas indicações partem de quatro direções de investigação: a análise

topográfica das primeiras ocupações do território, reconhecendo na estrutura urbanística

existente o traçado de desenvolvimento metódico e sua propagação; a análise das

estruturas técnicas-econômicas, como materiais de construção, envolvendo técnicas

de beneficiamento e sistemas de viabilidade; a análise da estrutura e dos costumes

sociais da cidade integrados como ‘matriz’ do desenvolvimento edilício e a análise das

características estilísticas que, naturalmente, compara entre elas e resume as três

primeiras direções de investigação.

A partir destes quatro eixos Muratori propõe dois focos de estudo paralelos.

O primeiro é formado pela reconstrução histórica e filológica da unidade que constitui

o edifício e das modificações do organismo urbano, objeto de estudo através da criação

de repertórios, classificações, análise comparada e esquematizações, abordando

traçados urbanos e implantação do edifício, dados cadastrais oficiais e de propriedade

familiar, dados censitários e mapas de parcelamento do solo. O segundo foco de

pesquisa proposto remete ao estudo dos desenvolvimentos técnicos do construir e

características estilísticas, ou seja, uma análise formal.

Os edifícios podem se distinguir, segundo Caniggia, em edilizia di base e

em edilizia especialistica, traduzidos livremente por edilícia de base e constituída pela

residência uni ou plurifamiliar e a edilícia especializada, destinada aos usos não
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residenciais. Conforme sua teoria analítica os edifícios, encontrados inseridos no tecido

urbano ou dispersos no território, podem modificar as suas características tipológicas,

transformando-se através dos séculos e dando origem, de tal modo, ao processo

tipológico que cabe ao profissional/pesquisador compreender.

“(...) se dois ou mais casos possuem características análogas, as reagrupamos

sob uma classificação, sob um termo específico, e dizemos que tais casos

pertencem a um mesmo ‘tipo edilizio’ [...] Se coleto os elementos que reconheço

como similares numa definição unitária, obtenho um ‘tipo edilizio’, dizemos

assim, deduzido estatisticamente (...)” (CANIGGIA, 1979, p. 48)

Os processos tipológicos variam de lugar para lugar e no tempo. Quanto a

esta última categoria, o processo tipológico apresenta variantes sincrônicas, através

de elementos e características cambiantes num mesmo período de tempo e variantes

diacrônicas, através de elementos e características cujas mudanças e alterações fo-

ram produzidas em períodos de tempos distintos.

Um processo comum na edilizia di base é aquele que segue a lei dos

sucessivos desdobramentos: uma determinada planta residencial pode transformar-

se em outra planta residencial, gerando de certo modo uma nova tipologia, através da

duplicação ou espelhamento de trechos de forma sucessiva, ocupando

terrenos maiores.

Na possibilidade de leitura da estratificação dos edifícios pode-se

freqüentemente chegar a uma individualização da origem do tipo, ou seja, a definição

de um tipo base. Como exemplo, podemos referenciar os estudos referentes à

arquitetura tradicional das cidades italianas, quando Muratori propôs que a habitação

monocelular poderia ser considerada como a matriz elementar da construção

residencial atual.
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Como conclusão teórica de seu processo Muratori afirmou que o critério

histórico é o único possível de fornecer objetividade e consistência de informações, e,

da mesma forma, único capaz de motivar a ampla pesquisa necessária ao projeto de

intervenção em sítios históricos.

Na análise tipológica a reflexão histórica é aquela que indica não somente

possíveis resgates ou heranças que existem entre uma tipologia e outra, mas antes

individualiza todas as possíveis filiações que todas essas tipologias podem gerar e,

por conseqüência, todas as grandes variações morfológicas do tecido urbano.

Um princípio que contribuiu na formulação da teoria da evolução edilícia

sob estes aspectos propostos por Muratori foi aquele segundo o qual, em todas as

épocas históricas:

“(...) a nova sociedade não destrói nem desintegra o ambiente original, mas o

transforma somente integrando-o de alguns elementos novos, que por

mudança do sentido deles juntos, implicam a conservação dos elementos

antigos no mesmo sentido e na mesma estrutura de origem.” (MURATORI, in

ARCHIGRAFICA, 2005)

A esta regra se agrega outra, motivada pela natureza econômica dos espaços

urbanos e da disponibilidade do solo, na base da qual, quando este escasseia, os

velhos quarteirões se verticalizam, por norma, com modificações do mesmo aspecto

originário sem contradizer o princípio que deseja obter “o máximo resultado com o

mínimo esforço”, ou seja, o máximo aproveitamento do solo com a mínima alteração

da estrutura fundiária original.

A partir da identificação e compreensão destes critérios gerais é possível

afirmar, ainda segundo Muratori, que diante do desenvolvimento do homem

“(...) a produção edilícia não pode mais que se adequar em traços, pois essa

deve se inserir num quadro urbanístico já formado, que não pode ser
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replasmado senão pela via de graduais e localizadas integrações; (...) pois

deve sem descontinuidade constituir o suporte e o invólucro do ambiente

existencial do homem. E é claro que não se trata somente de edilícia, mas de

substancial essência, pois o patrimônio edificado pelo homem não é mais um

patrimônio qualquer, substituível quando se queira, mas é para o homem o

único patrimônio edificado, cultural, moral possível, é o homem mesmo, que

não pode substituir-se senão perdendo-se, extraviando a única base de seu

existir e fazer, uma continuidade de consciência.” (MURATORI in

ARCHIGRAFICA, 2005)

A análise tipológica foi então considerada válida como metodologia, pois

na base de tal análise, isto é, a leitura do território e ao reconhecimento dos tipos,

pôde-se proceder por dedução o projeto do próprio edifício novo num processo de

continuidade com a própria história.

Esta é uma posição que, pretendendo classificar e analisar completamente

o território por tipos, exclui e recusa a confiança no projeto elaborado a partir de modelos

baseados na associação Uso X Historicidade. Aqui a teoria Muratoriana se distanciou

da posição de Giulio Carlo Argan, que concebeu válidos ambos processos, isto é,

aqueles que se fiam ao tipo e aqueles que se baseiam sobretudo nos modelos históricos.

Nos estudos de Argan o conceito de tipologia foi interpretado a partir da

correlação dialética entre a produção artística e a produção de natureza técnica.

Produção artística entendida como realização de obras de arte únicas e irreprodutíveis

e, produção técnica, como sendo a possibilidade de suplementar, a partir de um único

e original modelo, uma série inexaurível de cópias. O problema da tipologia, segundo

Argan, se instaura deste modo duplamente, tanto no processo histórico da arquitetura,

ao permitir a reprodução tipológica generalizada na sociedade, quanto no processo

ideativo e operativo dos arquitetos singulares, que podem produzir uma obra única, a

partir de um processo criativo individual baseado na herança tipológica.
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A conceituação adotada por Muratori e Caniggia por sua vez, entende que:

“O modelo é qualquer coisa a copiar e imitar perfeitamente sem nada a

acrescentar ou elaborar de novo. O tipo não apresenta algo que não esteja

prefigurado ou pré-constituído, oferece porém um cânone ao operar artístico,

é o instrumento conceitual com o qual desenvolve uma elaboração autônoma

e original.” (GIRARDI in ERCOLINI, 2005, p. 22)

O tipo pode ser entendido não só como “categoria descritiva dos elementos

estruturais do espaço habitado, mas também e sobretudo, como instrumento operativo

necessário e indispensável na operação de projeto. Assim a leitura do território da

cidade, e especificamente do ambiente construído, favorece o reconhecimento dos

tipos e auxilia na atividade projetual de novos edifícios. Segundo a Teoria Muratoriana

continuada por Caniggia, este “dever de reconhecimento” preserva os tipos de

referência a fim de que a configuração futura do território possa ser a mais homogênea

possível e compatível com o existente, evitando destruições da paisagem e da cidade.

Ressaltam-se como contribuição significativa do pensamento Muratoriano

as premissas e os elementos de fundação de uma própria teoria crítica da arquitetura

da cidade, revelando a convicção do pesquisador sobre a possibilidade de:

“(...) ler e situar, num quadro teórico de referência geral, a arquitetura e os

valores compositivos dos tecidos edilícios históricos da cidade

independentemente das características estilísticas que determinaram sua

forma e, por conseqüência, de qualquer interpretação estetizante destes.”

(ARCHIGRAFICA, 2005)

A compreensão e o reconhecimento dos elementos compositivos que

compõem o valor patrimonial da cidade tornaram-se, a partir da Teoria Muratoriana, na

principal questão a ser observada nos processos de conformação, continuidade e

transformação de seu próprio acervo ambiental urbano. A partir desse aspecto,

relacionaram-se diretamente com os conceitos e valores que definem a autenticidade

a se preservar desse acervo.
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Este é o princípio que permite uma análise de São Luís a partir de seu acervo

edificado para, quando dos processos de intervenção em seu Centro Histórico, favorecer

de forma mais precisa e consciente a manutenção de suas características de autenticidade.

2.4 Autenticidade

Numa primeira abordagem sobre a conservação da herança cultural, a

autenticidade do legado arquitetônico destacou-se, quando relacionada ao

planejamento de intervenções em áreas de preservação com interesses históricos e

artísticos. No caso específico do estudo, o Centro Histórico de São Luís, a questão da

autenticidade do acervo ganhou importância por ser este conceito um dos elementos

fundamentais adotados nos procedimentos para a inscrição na Listagem do Patrimônio

Mundial da UNESCO.

O reconhecimento e a conservação do patrimônio cultural ambiental urbano

em suas diferentes formas e períodos históricos podem ser fundamentados nos valores

atribuídos a esse patrimônio. A autenticidade, portanto, interliga-se a diferentes aspectos

sócio-culturais, que pressupõem e determinam uma atribuição de valores ao legado,

onde valores são aqui entendidos como critérios de classificação, identificados segundo

a relação sujeito versus objeto, isto é, sujeito/objeto.

O valor de autenticidade não pode ser acrescentado ao monumento. Ele é

apenas reconhecido e revelado através da atribuição, que está sujeita aos processos

culturais em permanente transformação.

Como identificado pelo Nara Document on Authenticity elaborado em

novembro de 1994 na cidade de Nara - Japão, partiu-se do princípio que a aceitação

deste conjunto de valores:
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“(...) depende, em parte, do grau de confiabilidade conferido ao trabalho de

levantamento de fontes e informações a respeito destes bens. O conhecimento

e a compreensão dos levantamentos de dados a respeito da originalidade

dos bens, assim como de suas transformações ao longo do tempo, tanto em

termos de patrimônio cultural quanto de seu significado, constituem requisitos

básicos para que se tenha acesso a todos os aspectos da autenticidade.”

(Carta de Nara, inciso 9)

A definição de Autenticidade Cultural presente na Carta de Nara enfatizou

as especificidades dos recursos patrimoniais e as singularidades de seus

contextos cultural e físico, numa dinâmica composta pela interação histórica e social

de tempo e lugar.

A Herança Cultural deve, portanto, ser analisada dentro do seu próprio

ambiente e depende fundamentalmente do reconhecimento do seu significado através

da atribuição de valores ao legado. Tudo que possa contribuir para o conhecimento da

sua natureza geográfica e material, seu contexto histórico e cultural, são fontes de

informação voltadas à definição da Autenticidade de uma cultura.

“(...) Autenticidade, considerada desta forma e afirmada na Carta de Veneza,

aparece como o principal fator de atribuição de valores. O entendimento da

autenticidade é papel fundamental dos estudos científicos do patrimônio

cultural, nos planos de conservação e restauração, tanto quanto nos

procedimentos de inscrição utilizados pela Convenção do Patrimônio Mundial

e outros inventários de patrimônio cultural.” (Carta de Nara, inciso 10)

Estes conceitos foram trabalhados muito antes de 1994. Para Alois Riegl

(1984) a autenticidade do patrimônio é revelada a partir do valor a ele atribuído, portanto

guiando a intervenção no mesmo, já para Cesare Brandi (1977) a autenticidade do

patrimônio está consolidada nas suas matéria, imagem e história através do tempo. A

consciência histórica e artística passou a ser uma das principais ferramentas na

verificação da Autenticidade do patrimônio, componente da herança cultural de

determinado tempo e lugar.
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A intervenção no bem patrimonial visa à conservação da Autenticidade Cul-

tural. Esse processo de intervenção busca um ponto de equilíbrio entre os desejos e

as necessidades da sociedade contemporânea frente às suas estruturas históricas

urbanas remanescentes. Para tanto um primeiro momento de reflexão apresenta-se

necessário na definição de como apreender os valores autênticos presentes na cidade,

no edifício, ou num espaço significativo – o lugar – num determinado momento, num

tempo específico da cidade ou da obra analisada, apreendendo e reconhecendo os

respectivos valores da Autenticidade deste momento especificado:

“(...) Dependendo da natureza do patrimônio cultural, seu contexto cultural e

sua evolução através do tempo, os julgamentos quanto a autenticidade devem

estar relacionados à valorização de uma grande variedade de pesquisas e

fontes de informação. Estas pesquisas e levantamentos devem incluir aspectos

de forma e desenho, materiais e substância, uso e função, tradições e técnicas,

localização e espaço, espírito e sentimento, e outros fatores internos e

externos. O emprego destas fontes de pesquisa permite delinear as dimensões

específicas do bem cultural que está sendo examinado, como as artísticas,

históricas, sociais e científicas.” (Carta de Nara, inciso 13)

Visando o embasamento para um “teste” de Autenticidade da Herança Cul-

tural, de determinado lugar ou sítio histórico, podem ser utilizados os conceitos

estabelecidos pelo World Heritage List, que estabelecem seis fontes de informação,

ou parâmetros pré-definidos listados na Carta de Nara, e três tipos de noções.

Compõem as três noções: I) O gênio criativo humano, II) o testemunho ou

exemplo representativo da herança cultural, e III) o intercâmbio ou associação de valores

e idéias. As três fazem parte das seis fontes de informação ou parâmetros: 1) forma e

desenho, 2) materiais e substância, 3) uso e função, 4) tradições e técnicas, 5)

localização e cenário e 6) espírito e sentimento.

A relação entre as Fontes de Informação, os Parâmetros, e Noções

(Tabela 1) permite a compreensão da noção de Gênio Criativo Humano, que se remete

geralmente a um trabalho de arte ou construção inovadora, específica e singular, que
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pode ser classificada como “obra-prima da criação humana”, que não admite cópia ou

réplica. Para satisfazer o Teste de Autenticidade, o propósito da herança

patrimonial deve apresentar a singularidade relativa a um processo criativo humano genuíno

em determinado tempo e lugar. Forma e desenho são valores com base material e passam

a constituir então as principais fontes de informação para a investigação da noção de

Gênio Criativo, pois dizem respeito à estrutura, materiais e técnicas construtivas

conjuntamente com a imagem estética e histórica das obras produzidas pelo homem.

Noções

Parâmetros

I gênio criativo 

humano

II testemunho ou 

exemplo 

representativo da 

herança cultural

III intercâmbio ou 

associação de 

valores e idéias

1 forma e desenho X

2 materiais e 

substância

X

3 uso e função X

4 tradições e 

técnicas

X

5 localização e 

cenário

X

6 espírito e 

sentimento

X

TABELA 1 - Teste de autenticidade: Relação Parâmetros x Noções

O Testemunho ou Exemplo Representativo da Herança Cultural é uma noção

fundamental aos processos de conservação moderna, pois se reporta ao valor histórico

da herança patrimonial. Ou seja, reporta-se aos valores com base material e imaterial.

Este legado passa a ser visto como um documento ou testemunho de determinada

civilização ou tradição cultural, um exemplo representativo de construções tipos ou

usos tradicionais. O Teste de Autenticidade, para esta noção, consiste na verificação

de que o legado seja a verdadeira representação da tradição cultural, ou legítimo

exemplo de construção tipo ou uso marcante, de determinado contexto
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sócio-temporal. A verificação tem, então, como fontes de informações importantes, o

uso e a função, as tradições e as técnicas, a localização e o cenário envoltório ao

bem. Observam-se implícitos aqui tanto os aspectos sócio-culturais quanto os aspectos

históricos e artísticos.

Sem a conservação de uso e função da herança cultural, há um

comprometimento do legado às gerações futuras. Os usos e funções relacionam-se

com as tradições e com o pluralismo cultural segundo demandas sociais

contemporâneas. Aqui se pode compreender uso como a ação de usar para determinado

fim ou objetivo, e compreender função como tendo implícita a relação entre a forma,

estrutura, materiais e técnica construtiva e o fim a que se destina. Intervenções em

áreas históricas vão justamente trabalhar a relação de usos e funções frente aos

aspectos históricos, artísticos e sócio-culturais que conformam a Autenticidade de

determinado tempo e lugar.

O Intercâmbio ou Associação de Valores e Idéias em composição com as

fontes de informação, referem-se à relação da herança com eventos, tradições, idéias

e crenças. Os parâmetros relacionados à terceira noção, os materiais e a substância,

espírito e sentimento da obra, remetem a valores que possuem base imaterial. No

teste de Autenticidade a verificação pode constatar o intercâmbio de valores e a

associação de idéias ou eventos com o legado. Sendo assim, as idéias ou valores

devem se renovar constantemente no tempo e no espaço, constituindo processos de

continuidade e transformação na definição da Autenticidade Cultural e

na sua conservação.

Determinado monumento, portanto, deve necessariamente satisfazer a um,

ou mais, dos seis critérios, fontes de informação ou parâmetros, relacionados às Noções

a que se referem, para que possa ser entendido como autêntico, uma genuína
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representação da sua natureza cultural, seu contexto cultural e sua evolução

através do tempo.

A análise das formas de uma área urbana ou conjunto de objetos

arquitetônicos ligados entre si por relações espaciais, o meio urbano, torna-se então

importante na fase inicial do processo de planejamento da mesma, pois a investigação

da lógica de evolução do legado patrimonial construído é o primeiro passo

para uma efetiva conservação da Autenticidade da Herança Cultural (JOKILEHTO e

FEILDEN, 1995).

Parte significativa do Centro Histórico de São Luís foi classificado como

Patrimônio Cultural da Humanidade em dezembro de 1997, quando, portanto, teve

reconhecido o conjunto de valores de autenticidade a ele atribuído. Este mesmo trecho,

que contém também os mais antigos exemplares da arquitetura civil da cidade, ao

longo dos últimos 30 anos, sofreu diferentes processos de intervenção física, voltados

a conservação e requalificação daqueles espaços urbanos. Estes processos, analisados

no seu conjunto geral de resultados, revelam uma necessária atenção quanto às

questões que possam envolver a manutenção ou destruição dos elementos que

contribuem para o conhecimento da sua natureza geográfica e material, seu contexto

histórico e cultural, que são justamente as fontes de informação voltadas à definição

da Autenticidade da área, composta por ruas e praças e de seu acervo edificado.

Esta atenção justifica a elaboração de um modelo metodológico que, em

suas diferentes etapas de abordagem do Centro Histórico, permitam a aplicação do

modelo teórico de Saverio Muratori. O registro dos resultados encontrados podem

favorecer as análises que vão identificar as formas originais da tipologia arquitetônica

local a serem devidamente preservadas.
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3 TEORIA MURATORIANA: MOMENTOS METODOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS

DE ANÁLISE

Para a aplicação da Teoria Muratoriana sobre o acervo preservado do Centro

Histórico de São Luís do Maranhão foram identificados quatro momentos metodológicos,

com respectivas e específicas fases e etapas de trabalho, envolvendo atividades de

revisão bibliográfica e levantamentos de campo.

Compõem estes quatro momentos metodológicos sobre o Centro Histórico

de São Luís as etapas de Delimitação da Área de Estudo, uma Análise do Processo

Construtivo da Cidade, a Recomposição Histórica da Unidade Arquitetônica e a

Identificação das Famílias Tipológicas. Tal seqüência metodológica visa abranger a

escala mais ampla, na qual se insere o desenho urbano, até a escala menor, na qual

se situa a unidade arquitetônica: o edifício.

3.1 Delimitação da área de estudo

A primeira aproximação do Centro Histórico de São Luís através da

delimitação da área de estudo considerou os limites físicos definidos pelos memoriais

de preservação que utilizam os instrumentos jurídicos do tombamento, mais

especificamente os limites do trecho de proteção federal, sob tutela do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que apresenta como justificativa

patrimonial o reconhecimento do sítio original do município desde a sua fundação,

incluindo o desenho urbano e o acervo arquitetônico edificado.

A partir da área de tombamento federal foram identificados os principais

percursos existentes no Centro Histórico da cidade, especificamente os Percursos
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Matrizes, os Percursos de Implantação de Edificações e os Percursos de Coligação,

como instrumento de reconhecimento e compreensão do processo formativo do trecho

a ser estudado, como determina a primeira etapa metodológica da Teoria Muratoriana.

Para essa identificação foram utilizados os antigos e atuais registros cartográficos

da cidade.

Os Percursos Matrizes são aqueles compostos pelos logradouros

implantados anteriormente à edificação do conjunto arquitetônico, enquanto os

Percursos de Implantação de Edificações são aqueles compostos por logradouros

abertos após a implantação do conjunto edificado. Os Percursos de Coligação, por

sua vez, são aqueles formados por logradouros de ligação entre diferentes percursos

de implantação ou de coligação.

Também propostos pela Teoria Muratoriana, os trechos referentes a

logradouros abertos em meio a tecidos urbanos consolidados, e definidos como

Percursos de Reestruturação, aparecem no Centro Histórico de São Luís na segunda

metade do século XX e fora da área de tombamento federal, permanecendo fora dos

limites do presente estudo.

A identificação dos percursos de base para o levantamento de campo permite

a delimitação da área de estudo e a compreensão da formação das quadras, com seu

respectivo parcelamento em lotes. Esta análise, a partir dos percursos citados, e devido

à natureza projetada do desenho urbano do núcleo original da cidade, associada ao

regime específico de aforamento de terras adotado pelos sucessivos governos locais,

possibilita a identificação da origem dos formatos e dimensões dos lotes hoje existentes,

assim como as diferentes formas de ocupação do lote pela edificação, numa composição

de fatores determinantes no desenvolvimento da tipologia arquitetônica residencial.
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3.2 Análise do processo construtivo da cidade

A segunda etapa proposta pela Teoria Muratoriana indica a análise do

processo construtivo do acervo edificado da cidade através de quatro níveis de

abordagem geral, contemplando a multiplicidade dos materiais construtivos utilizados,

as diferentes formas de associação desses materiais, neles incluídas as técnicas

construtivas, e a organicidade do Centro Histórico a partir da disposição hierárquica

do acervo e suas conexões com o conjunto. O quarto nível de abordagem sobre o

acervo - a Obra de Arte - é responsável pela conexão individual do edifício sobre o

conjunto/ambiente, que na delimitação da área de estudo e da amostragem dos

exemplares edificados foi considerada a partir de sua interface com o logradouro: as

características da fachada. Este último nível de abordagem também foi responsável

pela exclusão de parte do acervo da área em questão, descartada da amostragem,

devido ao caráter único das obras e por não tratar-se de arquitetura residencial. Trata-

se do conjunto constituído pelos palácios de governo, igrejas e edifícios administrativos

que, apesar de sua contribuição no estabelecimento dos percursos matrizes e de

implantação, fogem ao escopo da pesquisa devido às particularidades individuais de

uso e do programa arquitetônico desses exemplares.

Os três primeiros níveis de abordagem citados, referentes à etapa de análise

do processo construtivo da cidade, devem ser observados à luz da História, através

de quatro procedimentos de análise: uma Análise Topográfica, uma Análise da Estrutura

Técnica-Econômica e uma Análise da Estrutura Social. O último procedimento, Análise

Comparativa, relaciona e associa as três primeiras, oferecendo uma abordagem

resultante das relações sociais, econômicas e do sítio de implantação, definidor das

características formais do acervo.



47

A análise da topografia e sua compreensão a partir de carta hipsométrica

específica devem ser utilizadas no reconhecimento, na estrutura urbanística do Centro

Histórico, dos traçados de desenvolvimento projetado e espontâneo, assim como suas

formas de propagação com a repetição de modelos para outras áreas da cidade.

A análise das relações técnicas e econômicas presentes no edifício teve

por objetivo revelar os condicionantes tecnológicos, econômicos e sociais que

envolveram a edificação do acervo. Tal análise deu-se primeiramente através de vistoria

in loco, e, posteriormente, através da comparação com bibliografia especializada,

possibilitando a compreensão e confirmação não só das técnicas construtivas, mas,

principalmente, das formas de viabilização de sua execução e materiais recorrentes.

A análise da estrutura social presente no período de tempo delimitado deu-

se a partir da análise de bibliografia específica sobre história e os ciclos de

desenvolvimento econômico da cidade, permitindo a compreensão da matriz social que

revelou o edifício e a cidade como resultados daquele determinado momento histórico.

O quarto nível de abordagem para a configuração da análise do processo

construtivo da cidade, ao comparar e associar os três primeiros, e reforçado por

levantamento fotográfico, permitiu a compreensão da estrutura plástica das fachadas

dos edifícios e elaboração de um repertório formal das características estilísticas do

acervo ao longo do período cronológico analisado.

3.3 Recomposição histórica da unidade arquitetônica

Após a delimitação da área de estudo e a análise geral do processo

construtivo da cidade e do acervo edificado, a recomposição histórica da unidade
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arquitetônica - o edifício - compõe a terceira etapa metodológica, que permite a

compreensão da estruturação do conjunto edilício da área escolhida.

A amostragem do acervo buscou aproximar-se da edilícia de base, ou seja,

aquela que corresponde ao acervo residencial uni ou multifamiliar, através de

levantamentos métricos das plantas dos edifícios selecionados, tendo como premissa

as alterações (acréscimos e/ou reformas) efetuadas até no máximo a década de 40

do século XX.

Para o caso específico da pesquisa foi eliminada a edilícia especializada,

ou seja, foram desconsiderados da amostragem os usos não residenciais: institucionais,

religiosos e/ou de serviços. Ressalta-se aqui que também não compôs a amostragem

da pesquisa o uso original puramente comercial, que foi, porém, contabilizado quando

agregado ao uso residencial, compondo edifícios de uso misto comercial e residencial.

Esta etapa permitiu a composição da amostragem e criação de um acervo

de plantas-baixas para consulta posterior, na etapa de identificação das

famílias tipológicas.

3.4 Identificação das famílias tipológicas

A última etapa metodológica constou de uma análise dos resultados da

coleta de dados em campo e que resultou num inventário sumário, levantamentos

fotográfico e arquitetônico, embasados numa revisão bibliográfica específica na qual

foram incluídos os dados censitários e cadastrais, cartografias atual e de época; além

da identificação dos desenvolvimentos técnicos do construir e da identificação formal
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dos estilos arquitetônicos. Estas informações permitem, por análise comparada dos

elementos encontrados, classificar os imóveis e criar repertórios esquemáticos, inclu-

sive a definição de um tipo-base presente no acervo. Esta análise compõe o núcleo do

processo de identificação das famílias tipológicas.

Neste quarto e último momento metodológico proposto pela teoria de Saverio

Muratori, para que a reconstrução histórica da unidade arquitetônica permita a

composição de famílias tipológicas, devem ser identificadas e compreendidas as

variantes da edificação ao longo do tempo: a identificação das variantes sincrônicas,

visualizadas nas mudanças através de elementos variáveis num mesmo período de

tempo, como tipologia e técnicas construtivas num mesmo século, e também a

identificação das variantes diacrônicas, ou seja, mudanças através de elementos

variáveis produzidos em períodos de tempo distintos, como as características estilísticas

das fachadas em séculos distintos.

A compreensão desta variação temporal foi utilizada para a identificação

dos desdobramentos que o tipo-base apresentou por duplicação, por agregação de

espaços contíguos, ou até mesmo a verticalização, quando da escassez de terrenos

livres na quadra.

Ao final da aplicação dos quatro momentos metodológicos recomendados

por Saverio Muratori pôde-se aferir, sob uma base metodológica e representativa para

todo o acervo preservado, quais as características tipológicas autênticas que

compõe o acervo do Centro Histórico de São Luís, identificado como Patrimônio Cul-

tural da Humanidade.
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4 O ACERVO URBANO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS: O DESENHO

DA CIDADE E A EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

4.1 Implantação de um desenho de cidade

A aplicação da Teoria proposta por Saverio Muratori para a identificação da

autêntica tipologia arquitetônica residencial presente no Centro Histórico de São Luís

do Maranhão partiu de uma inicial e obrigatória delimitação da área de estudo. Esta

delimitação considerou os limites da área protegida legalmente pelo IPHAN, que

reconhece, através de seus tombamentos, os valores históricos, artísticos,

arquitetônicos, paisagísticos, arqueológicos e etnográficos da área.

Para isso foram aplicados os processos de reconhecimento dos principais

percursos e eixos estruturantes do Centro Histórico, onde, ao longo de sua história, se

desenvolveu a implantação do acervo edificado.

Para a delimitação da área de estudo foi necessária a compreensão dos processos

de formação do conjunto ambiental urbano do Centro Histórico de São Luís do Maranhão,

implicando no conhecimento obrigatório de dois fatos históricos: o projeto da Coroa francesa de

estabelecer uma colônia na América e a retomada militar, pelos portugueses, deste território

invadido, associada a uma específica consolidação urbanística desta reconquista.

As ordens recebidas em 1611 por Daniel de La Touche, Senhor de La

Ravardière, da Rainha da França Maria de Médicis, quanto aos objetivos da missão a

ser empreendida pela expedição que se lançava para o norte da América Portuguesa,

deixaram claros os objetivos de estabelecer um núcleo urbano francês em território

lusitano, especificamente numa faixa litorânea muito conhecida por piratas franceses

e ingleses que buscavam o caminho do Eldorado Peruano.
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Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardière (Poitou, 1570? – Saint-

Malo, 1635?) militar, navegador e explorador francês estabelecido em Cancale -

Normandia - foi o responsável em 1604 pelo início da colonização de Caiena, na atual

Guiana Francesa, quando adquiriu conhecimentos da costa litorânea brasileira das

regiões Norte e Nordeste. Nomeado pelo Rei Henrique IV Tenente-General para as

costas do Amazonas até a Ilha de Trinidad, retornou ao Brasil mais duas vezes: em

1609, na costa cearense, e em 1612 quando, em 8 de setembro, fundou a cidade de

São Luís do Maranhão.

O forte de Saint Louis, homenagem ao Rei-menino Luís XIII, foi a principal

construção francesa na Upaon Açu, depois Ilha de São Luís, então dominada pelos

índios Tupinambás, os quais, sempre mais simpáticos aos franceses que aos lusitanos,

aproximaram suas construções de pau e folha de pindoba ao entorno do forte, formando,

juntamente com os barracões de madeira para a guarda de mercadorias construídos pelos

recém chegados o embrião da principal praça da cidade, hoje denominada Pedro II.

Em 1614, após a chegada de reforços franceses compostos por nobres,

artesãos, mulheres e padres para a catequese, os portugueses passaram a se preocupar

com a proteção do litoral Norte/Nordeste, quando Recife, Natal e Fortaleza ganharam

fortificações executadas por Francisco Frias de Mesquita, Engenheiro-Mor do Brasil.

Jerônimo de Albuquerque, enviado de Recife pelo governo português para

retomar o domínio lusitano no litoral norte, expulsou os franceses em 1615, após a

Batalha de Guaxenduba. Para garantir e oficializar o domínio português, São Luís

passou por organização administrativa, quando, entre outras medidas, Frias de Mesquita

executou uma “traça” para o desenvolvimento da futura cidade: um plano de arruamento

que deveria orientar o seu crescimento e que foi deixado na Colônia como norma.
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A União Ibérica, período entre 1580 e 1640 quando a Coroa Portuguesa

esteve sob domínio espanhol, certamente determinou um desenho próprio e particular

ao desenvolvimento do núcleo urbano originado pelos franceses e agora sob

colonização portuguesa, marcado por um arruamento regular, “(...) talvez o primeiro

realizado no Brasil – porque os das cidades de Salvador e Rio de Janeiro tinham

regularidade relativa” (SANTOS, 2001). São Luís apresentou em sua traça uma

organicidade com “sabor de modernidade a que o homem dos dias presentes não

pode ser insensível, e assume um sentido de superior plasticidade urbanística,

comparando-se com o convencionalismo das traças de Buenos Aires e Santiago do

Chile” (SANTOS, 2001).

O Regimento deixado pelo Capitão-Mor Alexandre de Moura ao seu sucessor

Jerônimo de Albuquerque, datado de 9 de janeiro de 1616, deixou recomendado que:

“Terá particular cuidado do acrescentamento desta cidade de São Luís fazendo

com que fique bem arruada, e direita conforme a traça, que lhe fica em

poder, e para seu exemplo o façam todos os moradores, fará uma casa, e

viverá nela, e em nenhuma maneira dentro dos fortes, senão havendo ocasião

forçosa de inimigos em que lhe pareça é necessário sua assistência.

E por que pelos desp.
os

 de cartas de sesmarias de Caos para casas somente

ordenava fizesse a repartição, e arrumação o engenheiro-mor Francisco de

Frias da Mesquita visto o pouco tempo que teve para poder fazer pelas muitas

ocupações em que andou ao serviço de Sua Majestade hei por bem, que ele

dito capitão-mor faça a dita repartição, e arrumação seguindo em tudo a

traça que lhe deixo em seu poder feita pelo doutor engenheiro-mor” (Regimento

de Alexandre de Moura. In Anais da Biblioteca Nacional, v. 26, p. 232-234).

Frias de Mesquita, que estudou arquitetura e geometria como Pensionista

do Estado em Lisboa entre 1598 e 1602 (VITERBO, 1988, p.380), adotou em São Luís

as Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias, de

1573, retiradas das Instruções ou Ordenações Filipinas, as quais, refletiram no campo

urbanístico as expectativas renascentistas de beleza, simetria e ordenação racional

dos espaços públicos, surgidas a partir da descoberta da perspectiva.
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Marcando o domínio físico de um novo núcleo urbano sobre a cultura

indígena encontrada na América, as Ordenações Filipinas determinaram aos

colonizadores e novos governadores que só era permitida a exploração econômica

das novas terras ou a catequese dos indígenas à obediência da Metrópole e da Igreja

após a conclusão do povoamento de fato, com a construção dos arruamentos principais

mínimos e das principais edificações governamentais.

Os procedimentos urbanísticos com os quais Frias poderia ter tido contato

ainda na Europa fornecem normas pormenorizadas à futura cidade:

“Ao chegar ao local onde a nova cidade irá ser fundada (por nossa vontade,

deve ser um lugar vago, que possa ser ocupado sem causar aborrecimentos

aos índios ou com o seu consentimento), o plano, com as praças, as ruas e

os lotes para construção, deve ser traçado no terreno com cordas e piquetes,

começando pela praça principal [...] e deixando suficiente espaço livre, de

modo que a cidade, ao crescer, se possa estender sempre do mesmo modo

[...]. A praça central, de forma oblonga, com um cumprimento pelo menos

igual a vez e meia a sua largura, porque esta proporção é a melhor para as

festas onde se utilizam cavalos e para as outras celebrações, deve ficar no

centro da cidade [...]. A praça deve ser projectada tendo em conta o possível

crescimento da cidade. Não deve ter menos de 200 pés de largura e 300 de

cumprimento, nem ter mais de 500 pés de largura e 800 de cumprimento.

Uma praça bem proporcionada, de média grandeza, terá 400 pés de largura

e 600 pés de cumprimento.

Quatro ruas principais devem sair do ponto médio de cada lado e duas de

cada um dos ângulos. Os ângulos devem ser voltados para os pontos cardeais,

para as ruas não ficarem directamente expostas aos quatro ventos principais.

A praça e as ruas principais serão providas de pórticos [...]. As oito ruas que

convergem para os ângulos devem desembocar na praça sem serem

obstruídas pelos pórticos [...]. as ruas serão largas, nas regiões frias, e

estreitas, nas regiões quentes; todavia, para fins defensivos, nos locais onde

se utilizam cavalos, convirá que sejam largas.

Nas cidades do interior, a igreja não deve ser construída no perímetro da

praça, mas a uma distância tal que fique separada dos edifícios e o acesso

seja feito por uma série de degraus [...]. O hospício para os doentes não

contagioso será construído no lado norte, para ficar exposto ao sul [...]. Os

lotes para construção em volta da praça não devem ser entregues aos

particulares, mas reservados para a igreja, as casas rurales, os edifícios

municipais, as lojas e casas dos mercadores [...]. Os lotes remanescentes

serão distribuídos à sorte pelos colonos que estiverem habilitados a construir.

Os lotes não entregues serão guardados para os colonos que vierem depois,

ou para se dispor deles a nosso bel-prazer [...]. Os lotes e os edifícios devem

estar dispostos de modo que recebam ar do sul e do norte [...]. Todos os

edifícios devem, tanto quanto possível, ser uniformes, tendo em vista a beleza

da cidade” (BENEVOLO, 1995, p.135).
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Em São Luís esta mesma marca urbanística foi deixada por Frias de Mesquita.

Se não como regra, deixou, como registrou Alexandre de Moura, uma traça - do espanhol

traza - o plano regulador no papel, em apenas duas dimensões que formará o novo tipo de

cidade, agora não mais projetada de forma tridimensional (BENEVOLO, 1993).

As Ordenanzas foram recompiladas e republicadas em 1681 como

‘Recopilación’ de Leyes de Los Reinos de Indias em quatro volumes, sendo reconhecidas

em todo o mundo hispânico como Leyes de Indias. Fruto da experiência colonizadora

espanhola na América e primeira lei urbanística da Idade Moderna (BENEVOLO, 1993),

as Leyes de Indias transformaram-se no principal mecanismo colonizador espanhol

sobre suas colônias. “A colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que

faltou à portuguesa: por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar,

econômico e político da metrópole sobre as terras conquistadas, mediante a criação

de grandes núcleos de povoação estáveis e bem ordenados” (HOLANDA, 1984).

Este conjunto de regras urbanísticas e de ocupação do espaço, codificado

por Felipe II e imposto pelas autoridades colonizadoras espanholas, derivam das

cidades medievais fundadas no final do século XIII, acrescidas de elementos

provenientes da redescoberta do De Architectura; texto de Vitrúvio - Vitruvius Pollo,

arquiteto romano ativo na 2ª metade do século 1 a.C.- e de elementos da cultura

renascentista dos tratados de Leon Batista Alberti (1404-1472), o mais importante

teórico da arte da Renascença e responsável pelo primeiro livro impresso sobre

arquitetura, o De Re Aedificatoria. Os elementos presentes nestes teóricos aparecem

na regularidade ortogonal de São Luís a partir de 1616: a simetria e a busca pela

perspectiva geométrica aplicada às extensas linhas visuais na paisagem urbana.

Assim como em Guadalajara - México (1530), Quito - Equador (1534) e

Caracas - Venezuela (1567), o conceito da nova cidade americana proposto pelas

Ordenações necessitava de um modelo ilimitado, sem muros ou fossos de defesa.
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Assim surgiu a quadra regular a ser dividida em lotes, para ocupação a médio e longo

prazo. Surgiu também o rossio, elemento de transição entre o urbano e a mata,

quebrando o contraste cidade-campo.

Esta orientação de traçado urbano foi estabelecida e aplicada em São Luís

quando da expansão e desenvolvimento de suas ruas, que deveriam abrigar sua população,

naquele momento formada por índios, portugueses e colonos franceses, cuja permanência

foi permitida por Jerônimo de Albuquerque. A prova dessa aplicação encontra-se registrada

na mais antiga planta da cidade, produzida durante a ocupação holandesa no Maranhão,

revelando no século XVII o traçado do atual Centro Histórico (Fig. 1).

Figura 1 - São Luís em 1642. FONTE: BARLAEUS, Gaspar. História dos feitos

recentemente praticados durante oito anos no Brasil. Recife: Fundação

de Cultura da Cidade do Recife, 1980.
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As plazas mayores ou plazas de armas, as ruas ortogonais orientadas de

acordo com os pontos cardeais, larguras constantes das ruas sem nenhuma distinção

entre principal e secundárias e as fachadas dos edifícios, que deveriam ser concebidas

com o máximo de regularidade, simetria e belas visuais, marcaram o modelo implantado

pelos espanhóis em suas cidades coloniais e marcaram também as características do

sítio original de São Luís e sua expansão posterior.

A capital maranhense apresenta em seu Centro Histórico, no trecho original

de sua fundação, o modelo da Plaza Mayor, contendo os principais edifícios

administrativos: o Palácio dos Leões, antigo Palácio dos Governadores; a Arquidiocese e

a Catedral da Sé, principais edifícios religiosos; o Palácio La Ravardière, sede da Prefeitura

Municipal e antiga Casa de Câmara e Cadeia e, já no século XX, mas mantendo o caráter

de espaço centralizador dos poderes do logradouro, o Palácio da Justiça (Fig. 2).

Figura 2 – São Luís em 1642 (detalhe da Figura 1). FONTE: BARLAEUS, Gaspar.

História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil.

Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1980.
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Seu desenvolvimento físico se processou através de um arruamento ortogonal,

com orientação pelos pontos cardeais de modo a favorecer a insolação e ventilação

uniformes de todas as futuras edificações, cujas fachadas apresentariam regularidade e

simetria, ocupando toda a testada principal do lote e sem recuos frontais.

O desenvolvimento da cidade manteve este modelo urbano ao longo dos

séculos XVIII e XIX, na medida que se expandiu em direção ao interior da ilha.

A partir deste traçado original a formação e desenvolvimento dos espaços públicos e

privados em São Luís prosseguiu de forma diferenciada do modelo dos

logradouros coloniais do resto do país, tipicamente portugueses, que submeteram seu

desenho urbano à topografia. Tal modelo se apresentou no estabelecimento

da vizinha cidade de Alcântara, que exemplif ica o paralelo comparativo

sobre o descobridor lusitano, que, se por um lado “(...) era um homem do

Renascimento, como urbanista era um homem da Idade Média, abrindo

ruas ao gosto da topografia local e sem o menor cuidado com dimensões

regulamentadoras” (MARX, 1980).

Somente após a consolidação da forma urbanística deixada por

Frias de Mesquita (que deixou também um modelo de edif icação a ser

construída pelos novos moradores), é que foram tomadas medidas para

integrar o Maranhão à Coroa Portuguesa, como a Criação do Estado do

Maranhão em maio de 1617 (compreendendo as Capitanias do Grão-Pará, Ceará e

Maranhão) territorial e administrativamente separadas do restante da Colônia e a

instalação da Câmara Municipal de São Luís, elevada a categoria de Vila, em 1619 e

sede do novo Estado.
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4.1.1 Delimitação de “Percursos” Matrizes, de Implantação e de Coligação

Compreendida a gênese do processo de implantação dos principais

logradouros da cidade, a delimitação de uma área para o estudo de campo partiu do

mais antigo conjunto de logradouros que definem o Centro Histórico, através do

reconhecimento dos percursos estruturantes da cidade antiga, conforme recomenda a

Teoria Muratoriana. Tais percursos foram identificados a partir do entendimento das

formas e modelos adotados na expansão física daquela malha urbana proposta por

Frias de Mesquita.

A sobreposição dos diferentes registros cartográficos da cidade existentes,

lançados sobre uma base aerofotogramétrica de 2001, permitiu a visualização, entre

intervalos regulares de tempo, de como se processou a dinâmica da expansão do

Centro da Cidade em direção ao interior da ilha, especificamente à Vila do Anil, que,

por questões topográficas, teve como eixo de penetração o Antigo Caminho Grande.

Tal eixo, já registrado na mais antiga representação cartográfica da cidade,

publicada no livro de Barlaeus, conformou o atual eixo Rua Grande/av. Getúlio Vargas,

que são os pontos mais altos de todo o Centro Histórico, seguindo a cumeeira do

natural divisor de águas das bacias dos rios Bacanga e Anil, que geograficamente

conformam a área (Fig. 3). A área urbanizada a partir das datas de terra se expande

segundo o mesmo modelo ortogonal original, ocupando trechos planos e seguindo as

cumeeiras do terreno, enquanto a ocupação espontânea se apropriou de terrenos

com declividades acidentadas e mais próximas à linha d’água (Fig. 4).
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Figura 3 – Mapa de hipsometria da área urbana de São Luís.
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Figura 4 – Evolução/Expansão do Centro Histórico de São Luís: 1640/1970.

A reprodução da malha ortogonal indicada por Frias foi repetida como

solução de desenho urbano ao longo dos séculos até a década de 50 do século XX, no

estabelecimento da atual Vila Passos, área urbanizada ao final do século XIX por
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sobre o antigo Cemitério Municipal dos Passos, local no qual hoje se situa o Estádio

Municipal Nhozinho Santos, e reforçada por dimensões mínimas dos logradouros e

quadras estabelecidas pelos sucessivos Códigos de Posturas municipais (1833, 1842,

1866, 1893 e 1936).

Na década de 70 do século XX consolidou-se a ocupação dos últimos

espaços livres do Centro Histórico, no Bairro da Areinha, porém apresentando um

padrão típico das ocupações espontâneas, sem controle da municipalidade, fruto do

processo de retificação do canal de mangue com o mesmo nome, o que produziu

terrenos firmes em toda sua extensão.

O trabalho de campo realizado partiu da seleção de percursos envolvendo

seis logradouros. Este critério justifica-se pelo fato destes logradouros estarem inseridos

na área de preservação federal e também por estarem localizados nas áreas de

urbanização mais antigas e tradicionais da cidade. São eles as ruas Afonso Pena, da

Estrela, do Giz, da Palma, Portugal e 14 de Julho.

Estes logradouros foram escolhidos por configurarem Percursos Matrizes

do Centro Histórico, presentes no trecho que se supõe “projetado” pela traça de Frias

de Mesquita, como as ruas da Estrela, do Giz, da Palma e 14 de Julho, Percursos de

Implantação, com logradouros surgidos em função da edificação, como a rua Portu-

gal, e Percursos de Coligação, formados por logradouros de ligação entre Matrizes e

de Implantação, como a rua Afonso Pena (Fig. 5), conforme a Metodologia Muratoriana.

A partir desses percursos e tomando como base de trabalho o acervo federal

preservado em São Luís, foi adotada a delimitação física do universo inicial de 17

quadras e 91 edificações para o levantamento de campo.
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O acervo arquitetônico da cidade desenvolveu-se sobre uma estrutura

fundiária determinada por quadras dispostas pela traça regular de Frias de Mesquita,

que ao longo do tempo foi sendo parcelada através das cartas-de-datas, os títulos de

Figura 5 – Percursos Matrizes, de Implantação e de Coligação do Centro Histórico de

São Luís (aerofotogrametria/2001)
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doações dos terrenos urbanos realizados pelo Senado da Câmara, que se

transformaram nos atuais lotes presentes no Centro Histórico da Cidade.

Segundo Mota e Mantovani (1998) os Anais do Senado da Câmara

preservam as mais antigas doações em 1723, que se tornaram freqüentes ao longo de

todo o século XVIII e primeiras décadas do século XIX. A principal destinação dos

lotes era para a moradia, com regularidade dos lotes em cinco braças de frente por

quinze braças de fundo.

Ao exemplificar um dos principais elos da administração colonial, abaixo do

poder do Vice-Rei e do Capitão General, ou Governador, quando era o caso, a ação

do Senado da Câmara cumpriu com sua função de dar sentido à colonização através

do povoamento como obra auxiliar da conquista.

Como característica básica, a construção do espaço urbano de São Luís

resultou numa malha urbana articulada, que expressou ao longo do tempo as relações

familiares, na qual os colonos se estabeleceram próximos a parentes e amigos.

Pequenos núcleos foram constituídos no entorno dos pontos vitais para a coletividade

como o porto, o Forte de São Luís, fontes, igrejas e conventos.

Gradativamente surgiu a preocupação da administração municipal com a

manutenção do cumprimento do traçado da cidade acompanhando seu crescimento,

através de determinações quanto ao alinhamento das ruas, manutenção do alinhamento

das quadras, feitura de calçadas e limpeza de estradas. A “elegância urbanística”

tornou-se maior à medida que o século XVIII terminava, quando surgiram novas

exigências na cobertura das casas, como a obrigatoriedade da utilização de telhas e

não mais folhas de palmeira.

Os principais eixos de estabelecimento de edificações na cidade durante o

século XVIII seguiram os sentidos cais/porto em direção ao Largo do Carmo, Largo do
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Carmo ao Desterro, atraídos pelo Convento das Mercês e Fonte das Pedras, e rua do

Egito/Ribeirão/Recolhimento/Rosário dos Pretos em direção à igreja de São João.

Somente no final do século XVIII a expansão urbana uniria o núcleo inicial no entorno

do Forte de São Luís, atual Palácio dos Leões, em direção aos conjuntos já ocupados

junto às igrejas de Santo Antônio, Remédios e São Pantaleão.

Até 1760 a cidade de São Luís apresentou-se marcada por preocupações

com defesa contra os índios e/ou invasões estrangeiras, conforme registram a natureza

e ocupação dos solicitantes de lotes e glebas ao Senado da Câmara: soldados, capitães,

colonos e artífices como pedreiros, ferreiros, carpinteiros, calafetadores, alfaiates,

ourives e mestres-de-arte.

Somente após a criação da segunda Companhia de Comércio, em 1755,

vão surgir como solicitantes índios, negros libertos, comerciantes e agricultores,

registrando a significativa importância destes estratos sociais, principalmente os

comerciantes e agricultores, na expansão da cidade e renovação de sua paisagem

construída.

As áreas de atração passaram então a ser os diversos pontos portuários na

cidade como Praia Grande, Portinho, Praia do Caju, Ponta do Romeu e o entorno das

diferentes novas fábricas que funcionavam no beneficiamento do arroz e couros.

4.1.2 Ocupação das quadras e lotes pela edificação

Quanto à implantação e situação do edifício no lote, conteúdo que encerra

a etapa metodológica de delimitação da área de estudo, pode-se verificar

a manutenção dos modelos de ocupação já anteriormente identif icados

por bibliografia analítica sobre o acervo da cidade de São Luís.
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Conforme figura 6, pode-se observar a forma de ocupação em “L” que não é

exclusividade da arquitetura maranhense, estando presente em diferentes

regiões do país.

Figura 6 - Implantação Básica dos Imóveis no Centro Histórico de São Luís-MA.

Conforme a localização do lote na quadra, mas sempre inexistindo os recuos,

frontais ou laterais, a implantação da edificação no lote em “L” se adapta em diferentes

ocorrências, sempre com o mesmo sistema estrutural de cobertura do telhado. Sem

perder essa tipologia básica, a implantação no lote adotou os partidos em “U”, “C” ou

pátio fechado. Ou seja, ocupou-se a testada principal do lote, sem recuos laterais ou

frontal, destinando o fundo do lote para área livre descoberta. Conforme as

necessidades da edificação, ou ao tamanho do lote, a ocupação avançou para as

laterais, estabelecendo a implantação em “L” ou “U” até a transformação dessa área

livre em pátio interno.
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Entre os usos desenvolvidos nestes espaços não edificados no lote

(Tabela 2) destacam-se em 22,20% dos imóveis o uso de serviços, como lavagem de

roupas, e, com 10,32% somados, usos destinados a horta/jardim/pomar e criação de

animas, como reflexo da destinação residencial da edificação. O destacado número

de áreas livres sem uso está associado aos usos institucionais, comerciais e de serviços

também presentes na área.

Tabela 2 – Usos das Áreas Descobertas dos Imóveis. FONTE:

IPHAN - Inventário Nacional de Bens Imóveis: Sítios Urbanos Tombados -

Relatório Preliminar: 2001/2002.

Usos da Área Descoberta

Horta, 

jardim 

ou 

pomar

Criação 

de 

animais

Lavagem 

de 

roupas

Estacionamento Lazer Sem uso

Não tem

Outros

72 26 212 43 27 235 182 157

7,60% 2,72% 22,20% 4,50% 2,83% 24,63% 19,07% 16,45%

Total de Imóveis: 954

Identificada a gênese do processo de formação do conjunto constituído por

logradouros, quadras, lotes e implantação das edificações, que permitiu a delimitação

física da área estudada, o momento seguinte da Metodologia Muratoriana

indicou a necessária compreensão do acervo edificado sobre este conjunto de

lotes, quadras e logradouros

Este acervo formou um universo específico, que permitiu uma amostragem

dos imóveis estudados tipologicamente dentro da mesma metodologia.
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4.2 Formação do Conjunto Edificado de São Luís

Após o entendimento sobre o processo de conformação do Centro Histórico

de São Luís a partir da implantação da traça de Frias de Mesquita, com a divisão da

cidade em quadras e lotes regulares e o estabelecimento de percursos específicos

que balizaram a expansão desse modelo urbanístico, a análise e compreensão do

processo de formação do acervo edificado sobre esse modelo urbanístico direcionou

o trabalho de pesquisa às mais tradicionais referências visuais fotográficas do conjunto

edificado de São Luís, que são compostas pelas imagens registradas por Gaudêncio

Cunha para fazer parte da Exposição Nacional do Rio de Janeiro, em 1908. Neste

trabalho aparece o Palácio dos Holandeses, demolido na década de 40 para dar lugar

à parte posterior do atual Palácio do Comércio, na Rua de Nazaré (Fig. 7), que é

considerado pela tradição oral da cidade como o único exemplar histórico remanescente

do período da passagem holandesa pela cidade, sendo inclusive ocupado pelo comando

das tropas batavas; fato que carece, porém, de registros históricos comprobatórios.

Figura 7 - Palácio dos Holandeses. FONTE: Gaudêncio Cunha, Maranhão 1908.
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Esta tradição oral é resultado da invasão holandesa no Maranhão, ocorrida

em 25 de novembro de 1641. As catorze naus comandadas pelo Almirante Jon

Cornellizon Lichthardt e pelo Coronel Koin Anderson desembarcaram parte de seus

dois mil soldados na praia do Desterro, trecho próximo do atual Portinho, dominada

visualmente pela Igreja do Desterro, um dos primeiros edifícios saqueados (Fig. 8).

Figura 8 - Vista da Cidade de São Luís no momento da tomada holandesa, em registro

do pintor Frans Post. FONTE: REIS FILHO, Nestor G. Imagens de vilas e

cidades do Brasil Colonial. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial do Estado/

Fapesp, 2000.

Após rápidas incursões ao interior da Província, os holandeses

permaneceram no Maranhão apenas 27 meses, já que foram expulsos em 28 de

fevereiro de 1644 pelos colonos locais, liderados inicialmente pela Igreja e

posteriormente e militarmente por Antonio Muniz Barreiros, ex-capitão-mor do

Maranhão, e Pedro Maciel Parente, sobrinho do ex-governador Bento Maciel Parente,

que havia sido substituído pelo invasor holandês Pieter Bas (MEIRELLES, 1991).
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Se pouco tempo permaneceram no Maranhão, coube aos holandeses o

registro da mais antiga vista da cidade, feita pelo pintor Frans Post (Fig. 8) e de sua

mais antiga planta, de autoria de Johanes Vingboons, um dos cartógrafos de Maurício

de Nassau, que emprestou suas imagens para o livro de Gaspar Barleus, o cronista

que registrou a passagem holandesa no Brasil (Fig. 9).

Figura 9 – Planta de São Luís em 1640, de Johanes Vingboons. FONTE: REIS Filho,

Nestor G. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo:

Edusp/Imprensa Oficial do Estado/Fapesp, 2000.

A planta de Vingboons chegou ao detalhe de apresentar a divisão das

quadras em lotes e as respectivas edificações. As implantações destas construções

no lote apresentaram-se marcadas pela pequena dimensão da testada frontal e

acentuada profundidade, e as respectivas edificações, sem recuos frontais, já

apresentam suas empenas coladas nas duas laterais do lote. Esta planta da cidade
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seria retrabalhada graficamente e, com pequenas alterações, publicada no livro de

Barlaeus (1980).

Certamente essa foi a paisagem encontrada nos primeiros cinqüenta anos

da cidade, responsável pela impressão causada em Maurício Heriarte em 1665, que

descreveu São Luís como uma cidade minúscula, “de casas esparsas em arremedos

de ruas, com apenas seiscentos habitantes” (OMEGNA, 1961, p.42)

A imagem de um desses edifícios, o Palácio dos Holandeses, nos revela a

arquitetura implantada na cidade fruto do desenvolvimento econômico promovido pela

Companhia de Comércio de 1682, responsável pelo monopólio comercial do Maranhão

com a Metrópole portuguesa. Trata-se da arquitetura produzida em todo o litoral

nordestino, cujas características Lúcio Costa classificou como componentes do estilo

da arquitetura civil brasileira no primeiro século de existência da colônia: plantas

regulares, alçados simples, pequenos saguões, recortes de madeira, treliças de

resguardo, caixilharias envidraçadas e beirais corridos (ZANINI, 1983).

Nesta fase da arquitetura da cidade de São Luís, que pode ser classificada

como primeira, em contraposição à uma segunda fase de maior interesse dentro do

objetivo da pesquisa, encontram-se as figuras do mestre-de-obras e do pedreiro,

responsáveis pela produção do edifício tanto na Colônia quanto na Metrópole

portuguesa. Foram estes técnicos os responsáveis pela passagem da arquitetura lo-

cal de madeira e barro recobertas com folhas de palmeira pindoba, que ainda hoje

sobrevivem pelo interior do Maranhão juntamente com as técnicas de pau-a-pique,

taipa de mão ou de sopapo, para a arquitetura de alvenaria de pedra, recobertas com

estruturas de madeira e telhas de barro cozido.
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A segunda fase da arquitetura ludovicense, o foco de interesse desta etapa

da metodologia Muratoriana de compreensão da formação do acervo edificado, é

composta pelos edifícios resultantes do ciclo econômico promovido pela segunda

Companhia de Comércio criada pela Coroa Portuguesa no Maranhão.

Na segunda metade do século XVIII, o Rei D. José I, através de seu Primeiro

Ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, determinou uma

série de investimentos e incentivos na manufatura cerâmica, na produção do vinho e

nas tecelagens, como forma de aumentar a oferta de empregos para a

população portuguesa.

Para garantir o fornecimento de matéria-prima para a iniciante indústria

manufatureira da Metrópole, Pombal criou uma série de Companhias de Comércio em

diferentes regiões de suas colônias, como a Companhia da Ásia (1753), a Companhia

da Pesca da Baleia e a da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro (1756) e a Companhia

de Pernambuco e Paraíba (1759). Em particular, a Companhia Geral de Comércio do

Grão Pará e Maranhão, em 1755, introduziu no Maranhão o cultivo do algodão em

larga escala, através da mão-de-obra negra.

Integrado ao sistema mundial de comércio através da exportação do arroz,

algodão e outros materiais regionais como o couro, o Maranhão canalizou para São

Luís e Alcântara os principais portos de escoamento, determinando uma circulação de

riquezas que promoveu um florescimento cultural e urbano significativo para as

duas cidades.

Alcântara, antiga aldeia de Tapuitapera, elevada a categoria de Vila de Santo

Antônio de Alcântara em 1648, era o local de residência da aristocracia rural
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maranhense e entreposto da produção a ser exportada pela capital. Desenvolveu uma

formação urbana espontânea, implantada sobre um promontório com seu eixo princi-

pal na linha do divisor de águas. Também resultado deste período de desenvolvimento

foi à elevação de Paço do Lumiar, a condição de vila em 1761, e o desenvolvimento do

povoado de Itapecuru, também elevado a Vila em 1817 (MEIRELLES, 1980).

O declínio do ciclo algodoeiro maranhense ocorreu com o término da Guerra

Civil nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, o que permitiu a retomada do cultivo

do algodão em larga escala pelos americanos e venda por preços mais baixos ao

mercado europeu. Antes do declínio econômico, porém, a cidade de São Luís sofreu

grandes alterações urbanísticas favorecidas pelo aporte de capitais, fruto das

exportações. O meio financeiro e econômico favorável produzido pelo ciclo do algodão

foi acompanhado pela importação de profissionais e de um modo específico de construir,

trazido de Lisboa após 1755, caracterizado por um Barroco já influenciado pela

simplificação que marcará o futuro desenvolvimento da arquitetura Neoclássica.

Coincidentemente, no mesmo ano de criação da Companhia de Comércio,

Lisboa sofreu um terremoto que destruiu um terço da cidade e deixou mais de 40 mil

mortos. Após o terremoto, a recuperação física da cidade de Lisboa deu-se através de

um plano de reconstrução que previu a primeira pré-industrialização dos elementos

arquitetônicos, determinada pelo Marquês de Pombal para garantir a máxima velocidade

nas obras necessárias para abrigar a população sobrevivente (FRANÇA, 2000).

É deste período a lavra das pedras de cantaria, pedra calcária conhecida

como pedras de liós, que compõem muitos dos detalhes do acervo arquitetônico da

cidade, chegadas ao Brasil como lastro de equilíbrio dos navios mercantes que, em

contrapartida, levavam o algodão para a Europa.
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Estas pedras foram utilizadas não só no calçamento da cidade, como

também, e principalmente, como elemento construtivo, formando soleiras, batentes,

parapeitos e sacadas que já vinham de Lisboa cortadas, prontas para utilização na

obra, exatamente como ocorrera nos processos de reconstrução da capital lusitana

empreendida pelo corpo técnico coordenado por Pombal na região da Baixa, a mais

atingida pelo sismo.

Também é deste período a chegada dos primeiros lotes de azulejaria

portuguesa para utilização nos novos edifícios construídos a partir do desenvolvimento

econômico, financiado por comerciantes portugueses ligados às atividades da

Companhia Geral de Comércio (ALCÂNTARA, 1980).

Utilizados na tradição arquitetônica lusitana nos interiores das edificações

como painéis ou tapetes murais, registos e alminhas, figuras de convite, albarradas e

alizares, em São Luís do Maranhão a azulejaria passou a fazer parte da composição

da fachada das edificações, numa tradição técnica e decorativa que “retornou” para

Lisboa e passou a ser conhecida como “fachada à brasileira” tanto em Lisboa como

principalmente no Porto.

A construção destas novas edificações em São Luís seguiu os mesmos

princípios estilísticos do Barroco Pombalino, conforme termo adotado por França (1977)

e Bury (1991). Esse resultado plástico originou-se das medidas normatizadoras

propostas pela equipe de engenheiros e arquitetos a serviço de Pombal na reconstrução

de Lisboa. Aproximaram-se aqui os modelos portugueses utilizados na reconstrução

da chamada Baixa Pombalina dos modelos adotados em São Luís, notados e registrados

por muitos dos viajantes que passaram pela cidade nas décadas posteriores.
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Em 1820, ao mesmo tempo em que constataram ser São Luís, dentre as

cidades que visitaram, merecedora do “quarto lugar entre as cidades brasileiras”, tendo

em vista sua população e riqueza, os naturalistas bávaros Johann Baptiste von Spix

(1781-1826, zoólogo) e Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868, botânico)

retrataram que “as ruas são irregulares, parte em ladeiras, e mal calçadas ou sem

calçamento” (SPIX & MARTIUS, 1976, Vol. 2, p. 244).

O naturalista francês Alcide Dessalines d’Orbigny (1802-1857) esteve em

São Luís em 1832 para efetuar estudos sobre geografia, antropologia e etnografia,

além de coletar exemplares da fauna e da flora local. Registrou que o mais antigo e

“mais rico bairro de São Luís, o Bairro da Praia Grande, está situado junto à praia,

onde ocupa um terreno muito acidentado. As casas, com dois ou três pavimentos, são,

em sua maior parte, construídas de pedras de grés talhada, e bem distribuídas no

interior.” Lembrou também que as ruas “todas pouco cuidadas, algumas muito íngremes,

são mal calçadas ou sem calçamento” (ORBIGNY, 1976, p. 85)

Daniel Parish Kidder (1815-1891) destacou em 1840 que

“tem-se a cidade do Maranhão como sendo de melhor construção que qualquer

outra no Brasil. Apresenta ela ao visitante um aspecto de progresso como

raramente se nota em outras capitais do império. Além disso, são poucas as

choupanas e casebres. Nenhuma de suas igrejas é de grande porte ou por

demais suntuosa; entretanto, muitas residências são de fina construção, estilo

elegante e aparência sólida. As paredes são fortes, construídas de pedra

britada e cimento. Conquanto o casario seja denso, a cidade espalha-se por

uma grande área” (KIDDER, 1980, p. 167).

O desenho urbano da cidade, ainda herança da traça de Frias de Mesquita,

também não passou despercebido por Kidder, pastor metodista americano, que registrou

sobre as ruas da cidade obedecerem “a um traçado remarcadamente regular, no que

respeita à direção. São de boa largura e a ação combinada do vento e das chuvas

mantém-nas rigorosamente limpas” (KIDDER, 1980, p. 167).
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Esta imagem narrada pelos visitantes estrangeiros consolidou-se em São

Luís a partir de 1808, com a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro e respectiva

permissão para a instalação das primeiras indústrias têxteis no país. Foi a partir deste

período que se desenvolveu em São Luís a indústria do anil ou índigo, produto retirado

de leguminosas para dar o tom azul aos tecidos, além do soque do arroz.

Deste ciclo econômico surgiram uma série de melhoramentos urbanos

executados ao longo do século XIX: calçamento em diversas ruas, implantação do

Cais da Sagração, antigo Passeio Público, hoje Av. Beira Mar, e reurbanização das

principais praças da cidade. Além disso sucessivas legislações – os Códigos de

Posturas – confirmaram a expansão do modelo urbanístico de Frias em malha ortogonal

e com dimensões e larguras pré-estabelecidas para as novas expansões urbanas,

que chegaram a ocupar os mesmos limites do Centro Histórico atual.

Nesta época São Luís apresentava suas edificações “solidamente

construídas de arenito avermelhado; geralmente têm dois andares e sua aparência é

mais regular que das outras grandes cidades do Brasil”, conforme registrou o botânico

inglês George Gardner em 1841. Também apresentava suas ruas “bem calçadas e

mais limpas que quaisquer outras que vi no país, o que sem dúvida é devido ao fato de

terem muitas delas uma leve inclinação, que lhes dá o benefício da queda das fortes

chuvas, já começadas quando lá cheguei” (GARDNER, 1975, p. 246).

O francês Robert Avé-Lallemant (1812-1884) ao passar por São Luís em

1859 também registrou, através de seus relatos, o traçado urbano de Frias:

“Um terrapleno, bem conservado e revestido mesmo de lajes, conduz à

comprida Praça do Governo, num passeio sossegado, porém aprazível, com

belíssimos panoramas e imponentes edifícios em volta. De lá saem ruas

regulares, a maioria cruzando-se em ângulos retos, descendo e subindo muitas

vezes, e por isso sem dúvida muito limpas. Todas correm do sul para o norte, do

leste para o oeste, e ostentam belo aspecto” (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p. 22).
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Reflexos do desenvolvimento da cidade podem ser exemplificados com a

iluminação a gás hidrogênio em 1863, transporte de bondes puxados a burro (1871) e

serviço de água canalizada inaugurado em 1874 através dos chafarizes da Companhia

do Rio Anil. Neste período desenvolveram-se também as cidades de Caxias e Pindaré-

Mirim, fruto do mesmo desenvolvimento econômico expandido para o interior da Província.

Ao final do século XIX a Abolição da Escravatura e a posterior Proclamação

da República comprometeram a produção algodoeira, causando nova estagnação

econômica que durou até o início da segunda metade do século XX, apenas interrompido

por breve surto industrial têxtil nas décadas de 30/40, que por sua vez, não resistiu à

concorrência do parque industrial do sul do país (MEIRELLES, 1980).

Se o final do século XIX caracterizou-se pela gradativa diminuição das

exportações de matéria prima, principalmente do algodão, teve início o aparecimento

das primeiras indústrias, trazendo repercussões espaciais na ocupação do solo urbano,

pois representou a expansão da malha urbana existente para o interior da Ilha de São

Luís, cuja ocupação se restringia até então ao Centro Histórico e suas imediações.

A implantação das primeiras indústrias têxteis e o surgimento de infra-

estrutura e serviços urbanos, como a criação da Companhia de Águas e da Companhia

Telefônica, evidenciou um processo de crescimento, revelando a aplicação de recursos

financeiros por parte do recém surgido empresariado, classe composta por antigos

agricultores que naquele momento passaram a trocar não só seus investimentos como

também suas residências do interior do estado pelas da Capital.

Com a consolidação do processo de industrialização teve início a expansão

da malha viária e o desenvolvimento dos primeiros bairros suburbanos e operários,



77

como o Anil, a 9 km do centro, próximo a Fábrica de Tecidos Rio Anil, atual Centro

Integrado do Rio Anil (CINTRA), e o aparecimento dos núcleos habitacionais fabris, no

entorno das fábricas Camboa e Santa Isabel. Em termos regionais foi implantada em

1921 a Estrada de Ferro São Luís-Teresina, que garantiu importante corredor de

comunicação com o interior maranhense.

As décadas de 30 e 40 do século XX representaram um declínio econômico

para o Maranhão em função da perda da atividade agro-exportadora e estagnação no

crescimento das atividades fabris, que novamente repercutiu na ocupação espacial da

cidade, determinando novos deslocamentos populacionais.

De um lado a população de renda mais alta instalada até então na área da

Praia Grande se deslocou para o bairro Monte Castelo, especificamente ao longo da

avenida Getúlio Vargas e fora dos tradicionais limites do Centro Histórico.

Nessa expansão se estabeleceu uma nova forma de ocupação do lote – a

edificação isolada na qual incluímos os Palacetes – com recuos laterais, de fundo e de

frente ajardinados. Trata-se de um programa arquitetônico residencial muito mais

compartimentado e especializado quanto a função de cada ambiente se comparado

com as residências mais antigas da cidade.

Acompanhando os novos modelos arquitetônicos da função residencial do

sul do país e que já estavam presentes no desenvolvimento urbano de Belém e Recife

(REIS FILHO, 1987), o Palacete em sobrado, porão alto e reproduzindo as

características estilísticas do Ecletismo do final do século XIX, ganhou uma

denominação local: o “Bangalô” (do inglês bungalow). Denominação também presente

na arquitetura eclética de várias cidades brasileiras, foi a marca formal da renovação

arquitetônica fora dos limites do Centro Histórico.
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Foi esta mudança nos eixos de expansão da cidade que, em parte, deu

início ao processo de desvalorização da área central, que foi sendo ocupada pela

população de renda mais baixa, dando origem à formação dos atuais cortiços no Centro

Histórico, demonstrando que a utilização de materiais e técnicas construtivas, as

diferentes formas de ocupação, uso e intervenção nos imóveis ao longo do tempo são

reflexos diretos do momento sócio-econômico vivido pela cidade.

Utilizando como exemplo a mudança das instalações da Associação

Comercial do Maranhão da antiga Praça do Comércio para a atual Praça D. Pedro II,

o Palácio do Comércio, o historiador Mário Meirelles chamou a atenção para uma

“antevisão” dos dirigentes daquela Associação, que já reconheciam na década de 40

do século XX a crise habitacional e o esvaziamento dos usos residenciais de um modo

geral, presente na Praia Grande,

“Sim porque era verdade que já a esse tempo nenhuma família continuava

residindo nos sobradões da Rua do Trapiche, que apenas serviam de sede a

armazéns, lojas e escritórios, e que muitas, e das melhores, já moravam

naquelas ruas da cidade alta, inclusive na distante Rua dos Remédios (...)”

(MEIRELLES, 1992, p. 50).

Este processo agregou novas tipologias e usos ao acervo edificado da cidade

que fogem dos objetivos iniciais propostos pelo presente trabalho, que são a

identificação e a análise tipológica da original função residencial no Centro Histórico.

Porém, a compreensão deste processo de expansão da malha urbana e de

transformação do seu acervo edificado também se apresenta pertinente pois explica,

em parte, algumas das modificações, reformas e alterações que exemplares inseridos

no universo dessa pesquisa, e posteriormente descartados da amostragem final,

sofreram ao longo do tempo, marcando o atual processo de uso e conservação dos

trechos classificados como Patrimônio Cultural da Humanidade.
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4.3 Morada Maranhense: recomposição da unidade arquitetônica

A etapa metodológica “recomposição da unidade arquitetônica” antecede a

finalização do processo de reconhecimento tipológico. Neste sentido a pesquisa

bibliográfica subsidiou e antecedeu a pesquisa de campo, revelando a utilização, ao

longo da história da cidade, dos termos usuais e recorrentes entre a população para

definir os diferentes exemplares do edifício residencial do Centro Histórico.

Junto a essa pesquisa bibliográfica e também voltado para subsidiar a

finalização do processo de reconhecimento das famílias tipológicas, foi efetuado um

trabalho de campo de levantamento métrico das plantas dos imóveis para que, após

comparação com as informações bibliográficas, permitam chegar aos desdobramentos

ou reduções da morada maranhense. Para favorecer a análise comparativa entre si,

as plantas destes imóveis foram redesenhadas de forma esquemática e sintética, para

o registro das famílias tipológicas..

A leitura da transcrição de 80 testamentos registrados entre 1676 e 1799

(MOTA, SILVA E MANTOVANI, 2001), em particular os trechos onde são descritos os

imóveis e posses de terra, revelou a utilização dos termos morada e casa num sentido

genérico, não atrelados a nenhum elemento definidor dos espaços internos do edifício

arquitetônico que pudesse configurar um padrão presente em mais de uma edificação.

Morada é o termo genérico utilizado em vários pontos da região norte-

nordeste como sinônimo de residência, moradia. Meia morada, por redução, define a

edificação térrea composta por sala, quarto no centro da planta, também chamado de

alcova, e varanda com a cozinha em apêndice. Conforme Corona e Lemos (1972, p.
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318) estes cômodos são encarreirados e ligados por corredor. A duplicação desta

planta básica, agora com corredor central, cria uma nova tipologia, a morada inteira.

Em São Luís os termos morada, meia morada e morada inteira surgiram

como definidores de específicas tipologias arquitetônicas residenciais no Relatório

sobre as condições sanitárias da cidade de São Luís encaminhado ao Governo do

Estado e elaborado pelo engenheiro Palmerio de Carvalho Cantanhede (1902, p. 189),

como exemplo dos edifícios residenciais de São Luís do Maranhão que “(...) obedecem

quasi todos à mesma disposição de aposentos, que deve ser a de épocas remotas.”

Tal reconhecimento das características comuns na distribuição dos espaços da

habitação, naquele momento inicial do século XX, buscavam novos processos e meios

para a melhoria das condições sanitárias das cidades, reconhecendo nessas

características a não adequação de higiene pública àqueles tempos contemporâneos.

Da mesma opinião compartilharam os médicos sanitaristas Victor Godinho

e Adolpho Lindenberg, em passagem pelo Maranhão para reconhecimento e combate

às doenças que naquela data preocupavam o sul do país. Para eles, o antigo modo de

edificar a cidade também estava àquela época registrada na parte “nova” de São Luís,

que “em sua maneira de se desenvolver, pari passu, tem acompanhado os moldes da

parte velha, de modo que ao forasteiro é diffícil affirmar pelo typo das ruas e dos edifícios

qual a cidade colonial, qual a contemporânea.” (GODINHO e LINDENBERG, 1906, p.153)

Os sanitaristas registram os mesmos termos e ambientes definidores da

residência maranhense e identificam um “culto ao antigo” na reprodução das tipologias

arquitetônicas residenciais, também opinando sobre a não adequação daquelas

tipologias às condições mínimas de higiene daquele período, onde o beribéri, a febre

amarela e o impaludismo eram grandes preocupações:
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“Estreitas, algumas de suas ruas mal permittem a entrada do sol nas casas,

que delle tanto precisam no tempo das chuvas. Este mal é ainda aggravado

pelo grande número de sobrados, alguns de três e quatro andares, verdadeiros

caixões de pedra e cal, dominando às vezes ruas inteiras e transformando-

as em simples corredores. Os sobrados do Maranhão dão-lhe uma

característica nota architectonica. Vêr um é vêr todos. A fórma é a de um

cubo, mais ou menos; a fachada é liza, sem uma aresta, sem nenhuma

reentrância em que se detenha o olhar. Nos primeiros andares as clássicas

sacadas verdes; nos segundos, que são frequentemente sotams, janellas ás

vezes. [...] O interior corresponde á fachada e obedece sempre ao regimen

das alcovas. Em uma casa nobre, concluída em 1903, [...], contámos seis

alcovas!.” (GODINHO e LINDENBERG, 1906, p.154)

Ao abordar as características arquitetônicas do Ceará na Revista do então

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o arquiteto Paulo Thedim Barreto

foi o primeiro teórico a sintetizar de forma mínima e divulgar de forma mais ampla o

conteúdo da arquitetura civil maranhense. Identificando na planta da casa piauiense

determinados “sistemas” de composição, o autor associa essa forma esquemática das

plantas aos edifícios residenciais de São Luís, mais especificamente à “(...) ‘morada inteira’

do Maranhão, adaptada às exigências e recursos do Piauí” (BARRETO, 1938, p.195).

Tanto a arquitetura maranhense, quanto a identificada no Piauí, apresentam

a planta baixa originada no “tipo maranhense de ‘porta e janela’, cuja evolução

compreende os tipos de ‘meia morada’ e ‘morada inteira’. A planta geralmente é em

forma de L, algumas vezes em U. A superposição da planta da ‘morada inteira’ originou

os sobradões de azulejo [...] cujas fachadas posteriores, se nos apresentam totalmente

de madeira” (BARRETO, 1938, p.195).

Essa primeira abordagem sobre o tipo da casa maranhense aparece de

forma ampliada no trabalho de Paulo Thedim Barreto, porém não é única. O engenheiro

carioca Eurico Teles de Macedo, presente em São Luís em 1906, registrou “prédios

coloniais, bem arejados, dotados de magníficas áreas abertas no seu interior, servidos

de varandas e varandões bem iluminados pelos raios de sol dos trópicos, com peças
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espaçosas, sem cubículos ou cafuas, de belo aspecto exterior pelas artísticas

proporções dos membros da sua arquitetura e, no interior, perfeita adaptação do conforto

ao gosto sóbrio e mesmo elegante dos seus habitantes” (MACEDO, 2001, p. 23).

O autor identificou os tipos característicos da edificação da cidade, “que o

povo teve a rara habilidade de os padronizar em vários séculos”. Os quatro padrões

identificados, que também segundo Eurico Teles de Macedo (2001) exprimem a situação

econômica daqueles que os habitavam (ou mesmo o grau de importância política e

social), são a morada, a morada inteira, a meia morada e a porta e janela.

Trabalhando junto à Estrada de Ferro São Luís -Teresina entre 1906 e a

década de 40, publicou seu livro de memórias sobre o Maranhão em 1947, na Bahia.

Desconhecemos se ocorreu a influência de um autor sobre outro, a partir das

informações divulgadas por Thedim Barreto em 1938. São fatos, porém, que os relatos

se completam e que as denominações porta e janela, meia morada, morada e morada

inteira já eram divulgadas pela literatura produzida na região, ao longo do século XIX.

Conforme Paulo Thedim Barreto a planta dos edifícios residenciais do

Maranhão e Piauí tem uma origem comum, o tipo maranhense denominado porta e

janela. O desdobramento desta tipologia resulta na meia morada e na morada inteira.

“O tipo ‘porta e janela’ compreende: uma sala; um quarto dependente.

Passagem obrigatória para a varanda; a varanda; e a cozinha, em uma

pequena ‘puxada’ fazendo corpo com a varanda. Algumas vezes, nas

construções ainda mais modestas, estão localizados na própria varanda: o

fogão e o indispensável fôrno de barro. Aqui, o fato do quarto ser passagem

obrigatória justifica-se. A varanda éra a casa de se viver, onde tudo se fazia, até

a sesta. A mulher vivia no quarto, na varanda e na cozinha. Os estranhos não

passavam da sala, cuja finalidade era a de receber” (BARRETO, 1938, p. 195).

Considerada como moradia proletária por Eurico Macedo (2001, p. 26), a

porta e janela era habitada no início do século XX por artesãos, obreiros das indústrias,
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tecelões, embarcadiços e pequenos vendedores. Apresenta fachada composta por

uma janela para o exterior e uma porta de acesso, sem corredor interno.

A imagem resultante do modelo de casa deixada por Francisco Frias de

Mesquita quando da instauração do Regimento de Alexandre de Moura ao

desenvolvimento da cidade perdeu-se com o passar do tempo, não podendo ser

associada a qualquer tipologia da arquitetura local. No entanto, as iniciais e sucessivas

levas de colonos portuguesas das regiões litorâneas de Portugal como o Algarve,

Minho e, principalmente o Açores, para a colonização de São Luís, podem ter contribuído

para a implementação de uma tipologia habitacional, ainda no século XVII, que resultaria

na atual porta e janela, identificada no século XX.

Mário Moutinho (1995) em pesquisa de 1961 identificou uma única tipologia

de casa da região do Algarve, referente às moradias características das colônias de

pescadores da região. “A casa de pescadores é geralmente de um só piso, de planta

rectangular e possui uma açoteia que é acessível por uma escada que parte do inte-

rior da habitação ou do pátio. Esta escada pode estar coberta por um ‘pangaio’ no cimo

do qual pode aparecer um ‘mirante’. As divisões são geralmente abobadadas e a cozinha

situa-se em princípio nas traseiras das casas” (MOUTINHO, 1995, p. 141).

Apresentando os mesmos materiais de construção da arquitetura portuguesa,

eminentemente alvenaria de pedra ou tijolo, a tipologia maranhense não utilizou o

pangaio, pequena cobertura de proteção, ou marquise, e abandonou a açotéia,

cobertura ladrilhada em forma de terraço sobre a construção, reforçando um caráter

térreo da edificação. Manteve, porém, a disposição e a utilização dos cômodos, bem

como o alinhamento com as testadas do lote, caráter este presente porém em toda a

arquitetura colonial brasileira (Fig. 10).
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Ao formato e às dimensões dos lotes existentes em São Luís desde o

século XVII foram somadas as formas padronizadas da Arquitetura Pombalina

introduzidas no Maranhão através da proximidade econômica entre o Maranhão e

Portugal ao longo do processo de reconstrução da capital lusitana. Este processo

foi intensificado pela nacionalidade portuguesa do corpo técnico que teve contato

direto com as obras de reconstrução em Lisboa, que levou os engenheiros, mestres

de obras e operários envolvidos com a construção em São Luís à busca de uma

repetição das mesmas medidas e disposições da planta porta e janela adaptadas

às dimensões e, principalmente, às novas fachadas utilizadas nos edifícios

lisboetas (Fig. 11).

Figura 10 - Casa de Pescadores da região do Algarve, Portugal (Planta). FONTE:

MOUTINHO, Mário C. A arquitetura popular portuguesa. Lisboa: Estampa,

1979. (Imprensa Universitária, n.º 7)
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Não se pode esquecer que o processo de padronização instaurado pela

equipe técnica de Pombal resultou numa série de elementos arquitetônicos pré-

fabricados como pedras lavradas, portas e janelas, peças estruturais em madeira,

muitas das quais chegaram à São Luís, principalmente as pedras de cantaria liós,

utilizadas em soleiras, peitoris e sacadas, e foram utilizados no desenvolvimento e

renovação urbana da capital maranhense. Estes elementos, atrelados a um projeto de

padronização das fachadas pombalinas, determinaram a multiplicação deste tipo básico,

a porta e janela, nas tipologias seguintes, a meia morada e morada inteira.

“O tipo ‘meia morada’ caracteriza-se ela independência do quarto e da sala

e, consequentemente, pelo maior comprimento da varanda. Em uma das

extremidades do prédio aparece o corredor. A sala tem porta para o corredor,

e o quarto para a varanda. A parte íntima do prédio, entre a sala e o quarto,

prolonga-se transversalmente ao corredor, onde há uma porta com bandeira.

[...] Externamente o prédio tem uma porta de entrada para o corredor, e duas

janelas na sala” (BARRETO, 1938, p. 195).

Figura 11 - Casa de Pescadores da região do Algarve, Portugal (Fachada). FONTE:

MOUTINHO, Mário C. A arquitetura popular portuguesa. Lisboa: Estampa,

1979. (Imprensa Universitária, n.º 7)
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Conforme os relatos de Eurico Macedo (2001, p. 26) a meia morada era

habitada por funcionários públicos de médios recursos, pequenos negociantes, “gente

que estava começando a vida e se preparando para aumentar a família e os recursos,

e ir ocupar uma morada inteira.”

A morada inteira por sua vez apresenta um corredor central, ladeado em

ambos os lados por um conjunto de quarto e sala. Muitas vezes uma das salas é

utilizada como quarto de hóspedes, apresenta a varanda aumentada sobremaneira,

se comparado com os tipos anteriores. “Quando há necessidade de maior número de

cômodos, a ‘puxada’ se prolonga, êles são aí distribuídos, a cozinha recúa e surge o

‘correr’, elemento de circulação ligado à varanda. No final, o correr se alarga, para

novamente criar a cozinha, que é a parte da varanda que foi para trás. [...]. Aumentando,

ainda, o número de cômodos, aparece do lado oposto uma nova ‘puxada’, com outro

correr: é a planta em U” (BARRETO, 1938, p. 196).

“A disposição interna consiste quase sempre de quatro peças de área mínima

de 16 metros quadrados, além do corredor, ou seja, uma sala para visitas de

rigor, e três bons quartos, todos direta ou não diretamente comunicantes, por

meio das altas e largas portas dispostas de modo que os centros das paredes

fiquem desimpedidos para a implantação de armadouros de redes e permita

uma cama ao centro para os casos de doença. [...] Ao fundo uma larga varanda

que se comunica com lojas no correr lateral, e, de um lado só, até a cozinha,

ao banheiro e ao gabinete sanitário” (MACEDO, 2001, p. 26).

A utilização dos quartos situados no ‘puxado’, ou no correr ao longo de uma

das laterais do terreno, em direção à cozinha, muitas vezes era utilizado como

acomodações para os empregados da casa. A varanda continua como local de refeições,

descanso, costura e trabalhos caseiros.

O espaço arquitetônico resultante destas tipologias, bem como seu uso,

pode ser resumido através do depoimento dos sanitaristas Godinho e Lindenberg, que
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criam um quadro descritivo idealizado, “collectivo e indeterminado” que poderia ser

aplicado a qualquer residência da época:

“A sala é espaçosa; o tecto, de estuque, com um grande lustre pendente ao

centro; o soalho, de taboas de bacury, similhando a canella. Nas paredes, de

dois grandes quadros a oleo nos fitam, inoffensivas, as figuras de um casal

de velhos portuguezes. A mobilia é pesada, de madeira; destacando-se á

frente um aparador, onde, entre outras coisas antigas, se distinguem duas

mangas de vidro, altas e bojudas, e ao lado o classico espevitador de prata

para cortar o pavio das velas. Ao fundo, duas portas largamente abertas dão

para uma alcova, que communica com a sala de jantar ou varanda, por duas

outras portas fronteiras ás primeiras, de modo que da sala de visitas se

devassa a casa até a varanda. O ar circula livremente, mas a luz não penetra

e a alcova permanece sempre um commodo anti-hygienico. [...]

Atravessamos a alcova, espaçosa, arejada, mas escura e deserta; apenas

das quatro paredes pendem os ganchos das redes, esperando resignados e

silenciosos pela hora da noite.

É nessa hora que a alcova se aclara à luz do gaz, as rêdes entram a funcionar,

dependuradas ao gancho e separadas do chão pela renda das varandas. [...]

Passemos à varanda, onde a luz e o ar entram em abundância: é a residência

habitual da família. As janellas, largamente abertas á viração do mar, dão

para a área, na qual se ostenta, por cima de alguns giráus, grande número de

vasos de flôres, lembrando os jardins suspensos da Assyria. [...]

Do meio da sala de jantar parte o corredor que vai ter á porta da rua, dividindo

assim a casa ou morada em duas metades. As casas pequenas são

constituídas por uma meia morada; a divisão interna é, porém, sempre

invariável: á sala segue-se a alcova, a esta a varanda, e depois o puxado

formado por uma série de aposentos seguidos, terminando na cozinha, e

margeados por um corredor avarandado, ao qual grande número de

venezianas permittem o accesso do ar, mas não do sol.

No arranjo da sala nada de característico se nos depara, a não ser uma

estante ou supporte com vinte ou trintas bilhas de barro, collocada junto do

corredor e aproveitando-lhe a acção refrigerante da correnteza do ar encanado”

(GODINHO e LINDENBERG, 1906, pp.179/183).

A partir dessas tipologias, desenvolveu-se o sobrado, ou nada mais que a

sobreposição dos tipos de plantas descritos anteriormente. Muitas vezes encimado por

um mirante de maiores dimensões ou uma água furtada, localizados sempre sobre a caixa

de escada do edifício para manter sua função de renovação do ar no interior da edificação.

Ao relembrar o grande sobrado pertencente a família do literato maranhense

Graça Aranha, ainda hoje situado na praça D. Pedro II, Eurico Macedo nos forneceu

as dimensões usuais utilizadas em grande número dos edifícios ludovicenses:
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“A entrada era central em um vasto e bem iluminado hall, pavimentado em

ladrilhos de mármore e algumas vezes em seixos ovóides, grupados em

desenhos bizarros, bem marginados, e nas duas cores – o branco e o preto.

O pórtico, de estilo romano, era de pedra de Lisboa ou da Itália, muito bem

lavrada nas ordens clássicas, com uma bela pedra de cunha ao centro do

arco, pleno ou abatido, medindo 1,80 metro de largura por 3 de altura, no

mínimo. Ao lado do pórtico, ou melhor, em cada lado, pequenas janelas no

mesmo estilo, fechadas por grades de ferro. Esse hall dava acesso ao

pavimento superior, em geral por uma suavíssima escada central, logo

subdividida em duas outras no primeiro patamar a cerca de 2ms,50 de altura,

vencendo assim o pé-direito do edifício no andar térreo de 4,5 a 5 metros.

Lateralmente à escada central, no pavimento térreo, em geral, duas portas

davam acesso à parte posterior do edifício, destinada aos empregados, à

lavanderia e ao pátio interno onde se praticava secagem de roupa e outros

misteres do interesse da família. As partes restantes das alas do edifício, no

andar térreo, em quatro peças, eram destinadas à hospedagem, a gabinetes

de trabalho e à moradia do administrador do solar. Essas casas em regra

pertenciam a famílias que possuíam fazendas e dispunham também de

escravos para alugar, sendo tudo isso controlado por um gerente de negócios.

Ao fundo do grande retângulo, que é o edifício em planta baixa, eram situadas

as pequenas lojas onde dormiam os escravos ou trabalhadores. Todo o pátio

interno era rodeado de uma grande varanda aberta, correspondendo

exatamente à que ficava no andar superior. Ao lado do edifício e ainda

embaixo, não raro existia uma dependência em um só pavimento, estreita e

longa, com entrada suficientemente larga e toda de cantaria européia, para

dar acesso às carruagens, que aí eram guardadas. Simetricamente, do lado

oposto, havia um portão de entrada para o jardim que ia perder-se na chácara

dos fundos.

No segundo pavimento, às vezes mesmo em um terceiro ou quarto, a

disposição interna das alcovas e, de um modo geral, das peças do edifício,

era a mesma da divisão do pavimento de baixo, tornando desnecessários os

grandes vigamentos. Os edifícios, em sua maior parte, têm fachadas fazendo

face com a rua e deitando sobre ela lindas sacadas de grades de ferro

artisticamente trabalhadas” (MACEDO, 2001, pp. 24/25).

Estabelecidas as denominações mínimas, os espaços e seus usos presentes

historicamente na unidade residencial maranhense, a metodologia adotada indica a

possibilidade de identificação de um tipo base e do desenvolvimento das diferentes

famílias tipológicas presentes no Centro Histórico, objetivo final deste trabalho,

especificamente agora a partir da análise de campo, sobre uma amostragem física do

universo de imóveis anteriormente delimitados.
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4.4 Análise tipológica

A última etapa metodológica proposta por Saverio Muratori tem por objetivo

a identificação do tipo-base da arquitetura residencial ludovicense, bem como a

identificação das famílias tipológicas resultantes deste tipo-base. Para tal objetivo foi

efetivada uma aproximação do acervo atual preservado, voltado ao estabelecimento

do universo numérico de imóveis para o levantamento de campo, e posterior definição

de uma amostragem, para análise detalhada e esquematização das plantas.

O Centro Histórico de São Luís é formado por trechos de expansão urbana

desenvolvidas desde a fundação da cidade até a primeira metade do século XX,

compondo hoje um conjunto de onze bairros, delimitados por um Anel Viário finalizado

na década de 80. A classificação Centro Histórico define, portanto, uma área da cidade

marcada por bairros de ocupação antiga, que extrapolam os limites jurídicos da área

de preservação, ocupando aproximadamente 220 hectares. Nestes bairros, que já

representaram a principal centralidade comercial e habitacional da cidade, moram

pouco mais de 40 mil pessoas, de um total de 870.028 habitantes da cidade, conforme

CENSO/IBGE (2000).

O conjunto tombado corresponde aproximadamente a dois terços da área dos

onze bairros, abrigando 5.607 imóveis preservados por Legislação Federal e Estadual.

São 978 imóveis inseridos na área de proteção federal, de 60 hectares, e 4.629 imóveis na

área de proteção estadual, de 160 hectares.  Toda área é classificada como Zona de

Proteção Histórica – ZPH pela atual Legislação Urbanística Municipal e, legalmente, o

tombamento estadual engloba e também protege a área federal de preservação.
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A área incluída na Listagem do Patrimônio Cultural da Humanidade da

UNESCO possui 1.369 imóveis, num perímetro que envolve exemplares e logradouros

na área federal e algumas quadras estaduais. Estes imóveis “Patrimônio Mundial”

estão distribuídos nos bairros do Centro, Praia Grande e Desterro e nas praças D.Pedro

II, Benedito Leite, João Lisboa, Carmo, Antonio Lobo, Santo Antonio e São João. Apesar

de possuir legislação própria para efetuar o dispositivo legal do tombamento, o Município

ainda não possui acervo preservado (Fig. 12).

A caracterização geral de toda área tombada pode ser observada através

da Tabela 3, na qual se verificava em 1998 o uso predominantemente residencial, com

53,61%, em todo o conjunto preservado. Destacou-se também na área federal o

percentual elevado de imóveis sem uso, 19,04%, e com usos institucionais, 13,49%, que

oferecem indicativos dos problemas atuais com o esvaziamento desta área da cidade.

USO

Comércio Serviço Institucional Indústria

Residencial

Unifamiliar

Residencial

Multifamiliar
Misto Sem Uso

Federal 18,30 13,19 13,49 * 20,86 2,15 12,07 19,94

Estadual 20,28 12,85 3,58 0 53,05 0,51 3,97 5,76

GABARITO

1 pavimento 2 pavim. 3 pavim. 4 pavim. 5 pavim.

6 pavim.

ou +
Lote Vazio

Federal 51 36 10 2 1 ** ***

Estadual 68,31 27 2,61 0,51 0,12 0,12 1,33

CONSERVAÇÃO

Ruína Péssimo Regular Bom Lote Vazio

Federal 11 36 43 10 ***

Estadual 0,71 7,71 22,72 67,53 1,33

ESTILO ARQUITETÔNICO

Tradicional

Português
Neoclássico Moderno Art Deco Neocolonial Eclético Popular Lote Vazio

Federal 56 0,5 16,5 4 4 9 10 ***

Estadual 15,92 0 21,36 0,71 2,09 12,45 46,14 1,33

Fonte: PREFEITURA DE SÃO LUÍS. IPLAM, 1998. Números em %

* Uso industrial não incluído no levantamento do IPHAN

** IPHAN considerou 5 pavimentos ou +

*** Lotes vazios na área Federal contabilizados à parte

Tabela 3 – Caracterização do Centro Histórico de São Luís (por Usos das Edificações.

Gabarito, Estado de Conservação e Estilo Arquitetônico).
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Figura 12 - Limites de Tombamento / Centro Histórico de São Luís. FONTE: IPLAM/

Prefeitura de São Luís, 2005.
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Também é significativa no Centro Histórico a presença de ampla rede

educacional, pública e privada, e de saúde, como clínicas, consultórios, hospitais

públicos e particulares, fato que se observa principalmente na área de tombamento

estadual, considerada pelos órgãos preservacionistas como “área de proteção” do

entorno do trecho federal e do Patrimônio Mundial.

A área de tombamento federal, onde estão situados os imóveis componentes

do universo de pesquisa do presente trabalho, possuía em 1998 23,01% de seus

imóveis destinados ao uso habitacional e 12,07% de uso misto com ênfase na habitação/

comércio e habitação/serviços. Usos institucionais, comerciais e de serviços

representam 44,98% do acervo preservado, num significativo desequilíbrio com o uso

habitacional. A identificação das diferentes formas de utilização dos imóveis do Centro

Histórico permitiu a compreensão da estruturação do conjunto edilício da área tombada,

delimitada como objeto da pesquisa, referendando a escolha das ruas e quadras para

os levantamentos de campo e contribuindo para a determinação das edificações

componentes da amostragem de estudo.

Conforme Relatório Preliminar elaborado pelo Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN - referente ao Inventário Nacional de Bens

Imóveis/Sítios Urbanos Tombados (Sistema INBI-SU/Mapeamentos em SIG – São Luís/

MA 2001-2002), foram vistoriados até dezembro de 2003 951 dos 978 imóveis da área

de preservação federal ou seja, 97,23 % de todo o acervo construído.

Apesar de ainda preliminar, os dados revelados pelo Inventário do Centro

Histórico de São Luís permitiram a comparação dos diferentes usos das edificações entre

dois períodos cronológicos, apontando as tendências recentes de utilização do solo.
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Tabela 4 – Uso do Solo dos Imóveis no Centro Histórico.

Uso do Solo

Residencial Serviço Comercial Misto Instituição Vago Em obras Outros

288 198 161 68 113 207 21 24

26,66 % 18,33 % 14,90 % 6,29 % 10,46 % 19,16 % 1,94 % 2,22 %

Número Total de Imóveis: 1080

Fonte: IPHAN - Inventário Nacional de Bens Imóveis: Sítios Urbanos Tombados -

Relatório Preliminar: 2001/2002

A comparação entre este último levantamento de 2001/2002, incluindo aqui

as quadras listadas como Patrimônio Mundial e não tombadas pelo IPHAN, além do

levantamento efetivado pelo mesmo órgão federal, apresentando resultados em conjunto

com a Prefeitura de São Luís em 1998, e presentes na Tabela 4, revelou um acréscimo

de 3,65 % nos usos residencial e um decréscimo de 5,78% no uso misto. Estas

porcentagens, associadas a pequena diminuição (1,29%) dos usos Comerciais, de

Serviços e Institucionais no levantamento 2002/2003 revelam uma significativa

tendência de retorno do uso residencial para a área.

A partir da identificação dos percursos matrizes do Centro Histórico e

tomando como base de trabalho o acervo federal preservado em São Luís do Maranhão,

foi adotado como universo de pesquisa o conjunto de imóveis de uso residencial e

misto, constituído essencialmente de habitação/comércio, para o levantamento básico

de campo. Tal escolha partiu do número base de imóveis vistoriados até 2002 pelo

Inventário Nacional de Bens Imóveis: Sítios Urbanos Tombados (IPHAN).

Imóveis hoje ocupados por repartições públicas, casas de cultura ou museus,

que em sua adaptação ao novo uso não implementaram alterações na planta e na

disposição dos espaços internos da edificação foram considerados no universo da
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pesquisa como residenciais ou residenciais misto, quando o pavimento térreo assim o

indicava, pois as alterações de uso ocorridas no acervo não fazem parte do escopo da

presente pesquisa.

Dentro desse universo de arquitetura residencial, e para a aplicação da

metodologia de Muratori, foram selecionados apenas os imóveis que apresentaram o

estilo Pombalino em sua fachada principal, por se tratar do acervo mais significativo

quantitativamente, de maior valor histórico, artístico e arquitetônico em todo o conjunto de

edificações preservadas, além de compor a acervo estilístico mais antigo da cidade e que

mais exposto esteve ao longo de sua existência às alterações e transformações tipológicas.

Foram identificados 91 imóveis com uso original residencial com

características formais Pombalinas (Tabela 5) e, destes, foram selecionados 63 imóveis

por encontrarem-se íntegros, sem indicações de alterações físicas recentes, como

acréscimos ou subdivisões espaciais que pudessem comprometer o agenciamento interno

da edificação e, principalmente, não tivessem alterado o sistema estrutural do imóvel.

Tabela 5 - Imóveis Preservados na Área Federal e Quantitativos da Amostragem da

Pesquisa de Campo.

Total de Imóveis (IPHAN) 978 100%

Total de Imóveis Inventariados (IPHAN) 951 97,23 %

Uso Residencial + Misto 356 41,56%

Imóveis Barroco Pombalino (Total) 549 56%

Resid. Barroco Pombalino (amostragem 1) 91 9,30%

Descaracterizados 28 2,86%

Imóveis de Estudo (amostragem 2) 63 6,45%
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Foram eliminados dessa amostragem 28 imóveis por terem sido alvo de

reformas recentes, promovidas a partir da década de 50 do século XX, que

produziram intervenções descaracterizantes, usualmente voltadas à transformação

do imóvel em planta livre, com substituição dos sistemas e elementos estruturais

antigos por concreto armado, havendo posteriormente nova conformação espacial

com paredes de alvenaria contemporânea, madeira e divisórias leves, com uso

variado, normalmente distinto do residencial, como pousadas, escritórios

e lojas comerciais.

Delimitado o universo da pesquisa, bem como a amostragem a ser analisada

a luz da Teoria Muratoriana, devem ser identificadas no acervo de uso residencial

selecionado as variações sofridas pelas edificações definidas pelo teórico italiano

como sincrônicas e diacrônicas.

4.4.1 Variáveis sincrônicas

As ruas onde foram selecionados os imóveis que compõem a amostragem

de estudo foram escolhidas entre os logradouros identificados como percursos matrizes

presentes no Centro Histórico, portanto, indicados a partir da metodologia Muratoriana

como aqueles trechos urbanos compostos pelas ruas implantadas anteriormente à

edificação do conjunto arquitetônico. São ruas e imóveis localizados nos trechos mais

antigos e que melhor exemplificam a traça original deixada por Frias de Mesquita no

século XVII (Tabela 6).
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Categoria

Logradouro

Imóveis 

Visitados

Caracterizados

(Barroco 

Pombalino)

Descaracterizados

(Reformas recentes)

R. Afonso Pena 12 10 02

R. da Estrela 12 07 05

R. do Giz 29 19 10

R. da Palma 27 19 08

R. Portugal 05 02 03

R. 14 de Julho 06 06 -

Totais 91 63 28

Tabela 6 - Localização e Quantitativos da Amostragem Selecionada

Do acervo restante de imóveis foram efetuados os levantamentos cadastrais

das plantas-baixas dos edifícios, para permitir a coleta de informações referentes às

dimensões das testadas principais, pé-direito e largura e comprimento do maior cômodo

(situado no pavimento térreo da edificação), conforme relação apresentada nos Anexos

1, 2 e 3. O levantamento cadastral permitiu o redesenho esquemático das plantas,

utilizadas em análise comparativa para identificação das famílias tipológicas e as

informações específicas permitiram a análise e compreensão dos materiais e sistemas

construtivos adotados e, principalmente, dos limites estruturais máximos oferecidos

por estes materiais e técnicas aos ambientes criados, pois as dimensões dos

compartimentos também estabelecem e induzem determinados usos, configurações

espaciais no interior da edificação e sua alteração tipológica.

Quanto à implantação das edificações no lote foi analisado todo o conjunto

tombado e presente no levantamento do IPHAN. A análise desta implantação em parte

revelou a relação entre o tamanho do lote e a tipologia adotada, que se tornará mais

explícita quando da análise das dimensões das testadas principais.
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Material Empregado na Cobertura

Telha 

Canal

Telha 

Fibro-

cimento

Telha

Francesa

Vidro Metal

Plástico/

Fibra

Laje

Destruição

Total

Outros

Lotes

Não

Invent.

607 132 76 2 7 10 20 27 41 23

Número Total de Imóveis Vistoriados: 945 (% do acervo)

Tipologia do Telhado

Água Furtada

Paralela à 

rua

Com torreão

Perpendicular 

à rua

Outros Lotes não inventariados

5 596 2 91 73 23

Número Total de Imóveis Vistoriados: 790 (% do acervo)

Tabela 7 – Materiais e Tipologia dos Telhados no Centro Histórico.

Fonte: IPHAN - Inventário Nacional de Bens Imóveis: Sítios Urbanos Tombados -

Relatório Preliminar: 2001/2002

O formato dos telhados foi outra característica que refletiu a tradicional

implantação do edifício. A grande maioria dos telhados empregam como solução técnica a

telha cerâmica capa/canal, apresentando 596 imóveis com caimento de seus planos

inclinados paralelos à rua (Tabela 7). O telhado com seu plano inclinado voltado para o

logradouro indica a ausência de recuos laterais na edificação, atestando a herança presente

ainda das primeiras ocupações, já registradas na planta cartográfica holandesa do século

XVII, onde as edificações representadas estão “coladas” nos limites laterais do lote.

A análise das coberturas presentes no Centro Histórico de São Luís permite

também, por suas características e caimentos - os planos d’água - a esquematização

e identificação da posição do lote edificado na quadra: Lotes Isolados, Lotes de Esquina

e Lotes em Meio de Quadra. Tais elementos destacam-se no conjunto de informações

sobre o acervo edificado escolhido, pois, relacionados entre si, representam um

repertório sempre constante em todo o acervo (Fig. 13).
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Para que a reconstrução histórica da unidade base da arquitetura residencial

do Centro Histórico permitisse a composição e compreensão das famílias tipológicas

desenvolvidas a partir dela, foram considerados o conjunto de duas variantes formais e

espaciais presentes no conjunto edificado e que se desenvolveram ao longo do tempo.

Foram classificadas como variantes sincrônicas todos os elementos formais

e espaciais que sofreram alterações e variações num mesmo período de tempo, ou

seja, ocorridas no mesmo momento da existência e utilização do tipo base. Este conjunto

é composto por todas as características resultantes dos desdobramentos que se

apresentaram por duplicação ou agregação de espaços contíguos a este tipo base.

Até mesmo a verticalização do imóvel, ocorrida quando da escassez de terrenos livres

Figura 13 – Cobertura das Edificações.
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contíguos, foram classificadas nesta categoria. As variantes sincrônicas revelam,

portanto, todas as alterações no tipo base que fizeram surgir novas plantas edificadas

simultaneamente à utilização do próprio tipo base, isto é, variações que coexistem na

malha urbana da cidade ao mesmo tempo.

A análise do acervo selecionado indicou como unidade mínima ou tipo base

da função residencial do Centro Histórico de São Luís a chamada Porta-e-Janela

(Tipo A), originada das tradições da arquitetura lusitana aplicadas sobre a estrutura

fundiária local de quadras e lotes. Apresentando sala, alcova e cozinha, dependendo

da profundidade do terreno pode afastar a função cozinha do corpo principal da casa

num apêndice, substituída por área de estar dotada de esquadrias-persianas de

madeira, como pequena varanda. Esta planta tipo, com fachada também herdada da

tradição lusitana marcada pela presença de uma porta e uma janela, corresponde a

menor unidade habitacional presente no Centro Histórico da cidade, diretamente

influenciada, na distribuição espacial e de funções, pela arquitetura de

pescadores portugueses.

Num terreno de testada mais larga, o tipo base Porta-e-Janela agregou um

corredor, isolando a função de circulação e compartimentando as funções sala e alcova.

Portanto sempre em terrenos de maior dimensão, a planta Porta-e-Janela se

desenvolveu para a Meia Morada. “Residência térrea composta de sala, quarto no

centro da planta e varanda com cozinha em apêndice [...] ligados por corredor” segundo

Corona e Lemos (1972), a meia morada apresenta em sua fachada uma porta e duas

janelas, com a dimensão marcada pela largura da sala agregada a largura do corredor.

A casa com corredor central, espelhando uma Meia Morada, ou pelo agregar

de uma Porta-e-Janela, com acesso e corredor permanecendo na lateral, fez surgir a
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Morada Inteira. Trata-se, literalmente, de uma Meia Morada duplicada, possuindo em

sua fachada uma porta central ladeada por duas janelas de cada lado. Em seu interior

distribuem-se agora duas salas, duas alcovas ou quartos, sempre um ambiente de

cada lado do corredor central, e a varanda, que assume de forma significativa a função

de estar íntimo e ‘empurrando’ a cozinha para o fundo do lote, separada do corpo

principal da casa por um número de quartos e áreas de serviços variável de acordo

com a profundidade do lote.

A análise de campo sobre as dimensões do lote, em particular a testada

principal, permitiu a compreensão da estreita ligação entre o tamanho da testada e a

opção pela tipologia a ser adotada, considerando que a edificação não apresentava

recuos laterais desde sua origem lusitana mais direta das vilas de pescadores. Esta

‘colada’ nas laterais do terreno também foi reforçada pela influência da expressão

Pombalina, que recomendava na cidade de Lisboa, como elemento de segurança contra

incêndios e desabamentos, a utilização de empenas cegas e edifícios sem recuos

sobre os limites laterais.

Após a identificação do Tipo Base A (a Porta-e-Janela), foram identificados

mais três famílias-tipo: B=Meia Morada, C=Meia Morada Expandida e D=Morada Inteira

que se alteram por justaposição e/ou acréscimo do tipo A para mais 13 tipologias que

relacionam número de pavimentos, usos dos ambientes internos e, principalmente, o

desdobramento da Porta e Janela (Tabela 8).

A expansão vertical dos exemplares destas tipologias, ou seja, a agregação

de novos pavimentos, não alterou, em seus alçados superiores, o tipo básico, nem as

características das famílias resultantes por desdobramento ou duplicação.

Ou seja, reproduziram nos pisos superiores a mesma planta base do pavimento térreo

(Figs. 14,15, 16, 17, 18 e 19).
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Código Descrição

Nº de 

Imóveis

% no 

Conjunto

A

Porta e Janela (térrea / Uso 

Residencial)

3 5,17

B Meia Morada (térrea / Uso Residencial) 3 5,17

Bm

Morada Inteira (térrea / Uso Misto: 

residencial e comercial)

3 5,17

B2m

Meia Morada 2 pisos (Uso Misto: térreo 

comercial e superior residencial)

4 6,89

B3m

Meia Morada 3 pisos (Uso Misto: térreo 

comercial e superiores residencial)

1 1,72

C

Meia Morada Expandida (térrea / Uso 

Residencial)

2 3,44

Cm

Meia Morada Expandida (térrea / Uso 

Misto: residecial e comercial)

1 1,72

C2m

Meia Morada Expandida 2 pisos (Uso 

Misto: térreo comercial e superior 

residencial)

4 6,89

C3m

Meia Morada Expandida 3 pisos (Uso 

Misto: térreo comercial e superiores 

residencial)

3 5,17

D

Morada Inteira (térrea / Uso 

Residencial)

5 8,62

Dm

Morada Inteira (térrea / Uso Misto: 

residencial e comercial)

1 1,72

D2

Morada Inteira 2 pisos (Uso 

Residencial)

2 3,44

D2m

Morada Inteira 2 pisos (Uso Misto: 

térreo comercial e superior residencial)

17 29,39

D3m

Morada Inteira 3 pisos (Uso Misto: 

térreo comercial e superiores 

residenciais)

4 6,89

E3m

Morada Inteira Expandida 3 pisos (Uso 

Misto: térreo comercial e superiores 

residenciais)

1 1,72

E4m

Morada Inteira Expandida 4 pisos (Uso 

Misto: térreo comercial e superiores 

residenciais)

1 1,72

F2

Morada e Meia 2 pisos (Uso 

Residencial)

1 1,72

F2m

Morada e Meia 2 pisos (Uso Misto: 

térreo comercial e superior residenciais)

1 1,72

F3

Morada e Meia 3 pisos (Uso 

Residencial)

1 1,72

Total de Imóveis Pesquisados 58 100

Tabela 8 - Tipologia Identificada.
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Figura 14 - Tipologias Identificadas: Famílias Básicas.

 B e A

B espelhado

D
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B Porão alto

D Porão alto

D Mirante

Figura 15 - Tipologias Identificadas: variantes porão alto e mirante.
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Figura 16 - Tipologias Identificadas: 2 e 3 pavimentos e uso misto (habitação e comércio).

F2

B2m

C2m

D2m
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D2 Mirante

B2 Mirante

F2 Mirante

Figura 17 - Tipologias Identificadas: 2 e 3 pavimentos e uso misto (com mirante).

D3m Mirante
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B3m

C3m

D3m D3m

Figura 18 - Tipologias Identificadas: 3 pavimentos e uso misto.
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Figura 19 - Tipologias Identificadas: 3 e 4 Pavimentos, Uso Misto (Habitação e Comércio)

com Mirante.

E4m
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Para cada imóvel foram levantadas, além do registro do número de

pavimentos e pé-direito no pavimento térreo, as dimensões referentes à testada

principal do lote, as larguras e comprimentos dos maiores e menores cômodos no

interior da edificação e respectiva área útil desses cômodos. Foram identificadas as

características dimensionais para cada família tipológica (A, B, C, D) e suas variantes

E e F, conforme Tabela 9. Num primeiro momento a coleta de tais informações reforçam

como verdadeiras as antigas descrições de viajantes e cronistas que, de

passagem por São Luís, registraram as características de seu acervo edificado para

uso residencial.

Testada do Lote Dimensões do Ambiente Construído
Tipo

< 

dimensão

> 

dimensão

Média

(m)

Largura

(m)

Comprimento

(m)

Área

(m2)

Média

(m2)

Menor 4,00 Menor 5,00 20,0

A 5,50 m 5,90 m 5,70

Maior 5,00 Maior 5,70 28,5

24,25

Menor 2,90 Menor 3,30 9,5

B 5,20 m

11,00 

m

8,10

Maior 5,00 Maior 7,00 35,0

22,28

Menor 3,00 Menor 3,50 10,50

C 6,50 m

14,50 

m

10,50

Maior 7,00 Maior 6,20 43,40

26,95

Menor 3,50 Menor 3,50 12,25

D

10,50 

m

21,00 

m

15,75
Maior 7,50 Maior 7,0 52,50

32,37

Menor 5,00 Menor 5,00 25,00

E

16,50 

m

18,00 

m

17,25

Maior 5,00 Maior 5,60 28,00

26,50

Menor 4,50 Menor 6,50 29,25

F

17,50 

m

21,00 

m

19,25

Maior 6,50 Maior 7,00 45,50

37,37

Para todo o acervo:

Menor 2,90 Menor 3,30 9,5758

imóveis

5,20 m 21,00 

m

-

Maior 7,50 Maior 7,00 52,50

31,00

Tabela 9 - Dimensões por tipologia.
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Num segundo momento o registro da dimensão da testada principal dos

lotes foi determinante na compreensão da transformação da tipologia arquitetônica

residencial. Os valores encontrados nas testadas de lotes ocupados por plantas Tipo

A (Porta e Janela) variaram entre 5,50m e 5,90m enquanto que para o Tipo B (Meia

Morada) variaram de 5,20m até 11m. As menores medidas indicam que a escolha da

tipologia, ou em específico a escolha da utilização do corredor pode-se dar a partir de

uma escolha do proprietário ou construtor, não estando fixada às dimensões do terreno.

O aumento da testada do lote, por sua vez, claramente são indutores à

adoção, por agregação ou por duplicação, dos tipos C e D. As dimensões médias das

testadas dos lotes indicaram um padrão para utilização de uma determinada tipologia:

5,70m (Porta-e-Janela), 8,10m (Meia Morada), 10,50m (Meia Morada Expandida) e

15,75m (Morada Inteira). As variantes E (Morada e Meia) e F (Morada e Meia Expandida)

são as respostas tipológicas aos terrenos maiores: 17,25m e 19,25m, em média,

respectivamente.

A partir da Meia Morada são mais freqüentes as variações quanto ao número

de pavimentos, em particular nos imóveis construídos para uso misto, apresentando a

função comercial sempre no térreo da edificação e a planta superior (ou superiores)

com a mesma tipologia do exemplar habitacional térreo. Junto com a verticalização

surgiram os mirantes, mais como uma solução de conforto ambiental do que

necessariamente acréscimo de pavimento e área útil na edificação.

A destinação dos ambientes também partiu do tipo base Porta e Janela.

Como identificado anteriormente, esta tipologia é caracterizada por uma sala, uma

alcova e a varanda. Dependendo da profundidade do lote surge na edificação um
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anexo de serviços, contendo a cozinha e quartos de serviços. A Meia Morada, por sua

vez, agrega uma circulação a este tipo base (o corredor ou “correr”), compartimentando

assim o uso da alcova e da sala. Por duplicação da planta, desenvolveu-se a Morada

Inteira e assim sucessivamente nas demais famílias tipológicas, sempre tendo como

módulo de aumento o tipo base Porta e Janela.

A dimensão dos ambientes construídos, essencialmente sala, alcova e

quartos, apresentam variedade quanto às áreas úteis, tendendo as maiores dimensões

às maiores testadas do lote. Dessa forma as tipologias, associadas à dimensão do

terreno se desenvolvem num sentido crescente: da Porta-e-Janela até a Morada Inteira

e, nos terrenos de maiores dimensões, variantes como a Morada e Meia e a Morada e

Meia Expandida. Em média, as tipologias Porta-e-Janela apresentam área útil de

24,25m
2

, a Meia Morada 22,28m
2

, a Meia Morada Expandida 26,95m
2

, a Morada Inteira

32,37m
2

, a Morada e Meia 26,50m
2

 e a Morada e Meia Expandida 37,37m
2

.

Se as áreas úteis aumentam com a mudança de tipologias que aproveitam

as maiores dimensões da testada principal do lote, a dimensão máxima dos ambientes

não ultrapassa 7 metros de comprimento, demonstrando os limites da técnica construtiva

adotada, que estrutura a edificação a partir da utilização de peças únicas de madeira,

que certamente apresentam dimensões máximas passíveis de utilização, por conta da

natureza e resistência do material.

O pé-direito mínimo identificado no acervo pesquisado foi de 2,5 m, não

ultrapassando os 4 m de altura. A média encontrada para a amostragem estudada foi

de 3,5 m. Esta dimensão do pé-direito, mais do que estar relacionada às características

tipológicas, corresponde às normativas dos diferentes Códigos de Posturas que

regulavam as construções da época.
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O conjunto de informações e características físicas, técnicas e projetuais

que compõem a leitura tipológica do acervo residencial urbano do Centro Histórico de

São Luís exemplificam a Teoria Muratoriana no que diz respeito às alterações

associadas às principais características sócio-econômicas locais também mutáveis

ao longo do tempo. Características sociais e econômicas nas dimensões do lote e das

edificações que estabelecem determinados tipos edilícios: a porta-e-janela como

tipologia residencial de proprietários com recursos financeiros limitados e moradas

inteiras ou sobrados para proprietários com maiores recursos financeiros.

A partir dos dados coletados no campo, pode-se observar como a arquitetura

residencial do Centro Histórico de São Luís foi, mesmo considerando as influências

externas, condicionada pelo meio onde está inserida, como resposta a um conjunto de

exigências ideológicas, sociais ou práticas. Exemplifica-se aqui a proposta de Saverio

Muratoti sobre o acervo residencial da cidade, onde o processo de formação das famílias

tipológicas partiu da derivação de um tipo-matriz comum que, por serem próprias de

uma base antrópica generalizada através da cultura, também se realizou em épocas

diversas posteriores aos vários níveis culturais, de forma necessariamente similar.

4.4.2 Variáveis diacrônicas

A identificação dos estilos arquitetônicos presentes na área federal de

tombamento foi desenvolvida pela Superintendência do IPHAN no Maranhão.

É dessa instituição, portanto, a classificação Tradicional Português apresentada na

Tabela 4, relacionado a 56% do acervo de imóveis na área. Esta denominação,
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precária e imprecisa, refere-se às características formais identificadas como

Barroco Pombalino, definido como um

“(...) modelo estilístico do ‘prédio pombalino’ tal como passou à história da

arquitectura portuguesa: imóvel de lojas, de portas alternadas, mais largas e

mais estreitas, primeiro andar de janelas ‘rasgadas’ (ou de sacada), segundo

e terceiro de janelas ‘de peitoril’ (ou de peito), quarto piso de águas-furtadas

na prumada dos outros vãos e inserida na primeira das duas águas [...],

cantarias rodeando os vãos e em pilastra nos cunhais ou nas separações dos

prédios (...)” (FRANÇA, 2000, p. 42).

O mesmo autor conceitua o termo ao informar que,

“Tirar daqui um ‘estilo’ artístico será ousado, mas não pode duvidar-se também

de que a coerência morfológica e sintáxica destas construções representa

um valor que importa no discurso estético nacional, procurando-lhe raízes e

oposições. Raízes maneiristas do século XVII, com certeza, bem entranhadas

na arquitectura portuguesa após o domínio espanhol [...] e, no seu proto-

neoclassicismo, oposição do gosto barroco joanino imediatamente anterior –

e ainda perdurando nas edificações nobres, sacras e profanas” (FRANÇA,

2000, p. 42-43)

Estas características plásticas desenvolvidas em Portugal quando da

reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755 foram “importadas” pela aristocracia

ludovicense ligada ao comércio com a metrópole: utilização significativa da azulejaria,

trabalhos em cantaria com uso predominante da pedra lioz, telhas capa-canal,

composição das fachadas de matriz clássica simétrica/axial, predominância de cheios

sobre vazios e através de linhas e planos definidos. Abandonado na Colônia, o piso de

águas-furtadas lisboeta foi substituído pelo mirante, que localizado sempre sobre a

caixa de escada e circulação do edifício, foi a contribuição local através de um elemento

voltado ao conforto ambiental, ao garantir a renovação interna do ar na edificação.

Outra ressalva necessária refere-se às fachadas das edificações na área

federal definidas pelo mesmo IPHAN como relacionadas ao Neoclassicismo, que, ainda

conforme levantamento do mesmo órgão contabilizou-se em 0,5% do total de imóveis.
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Além do Teatro Artur Azevedo, corretamente classificado dentro dessa forma artística,

o Palácio dos Leões, a Igreja da Sé e o Tribunal de Justiça, todos localizados na Praça

D.Pedro II, foram classificados sob as mesmas características de fachada,

demonstrando novamente uma imprecisão nas questões teóricas e cronológicas que

envolvem a caracterização estético-estilística, bem como anunciam o desconhecimento

da arquitetura Historicista reinante em São Luís a partir da virada dos séculos XIX/XX,

período onde estes edifícios foram reformados ou construídos adotando elementos

decorativos e compositivos da fachada de caráter classicizante.

Corrente surgida ainda dentro do Historicismo na Europa, e desenvolvida

na arquitetura entre a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do

século XX, a arquitetura eclética caracterizou-se pelo uso de elementos compositivos

de diferentes momentos da história da arquitetura em sua linguagem plástica e formal,

adotando como regra geral, além do classicismo recuperado das tradições greco-

romanas - Ecletismo classicizante – além das características da arquitetura da Idade

Média (Neo-Românico e Neo-Gótico) e o Art Nouveau, através da apropriação de

elementos da história da arquitetura da França, Inglaterra e Itália, resultando no uso

simultâneo de estilos os mais variados, das mais diferentes procedências numa mesma

edificação. Aqui deve ser destacada essa alteração formal das edificações na área

estabelecida como universo da pesquisa, pois compõem a análise das variações

sofridas pela edificação ao longo do tempo e determinantes na especificação do tipo-

base e das famílias tipológicas.

Em São Luís 9% dos imóveis da área de estudo apresentam características

plásticas ecléticas, ressalvando, porém, que se tratam de reformas de fachada que

normalmente mantiveram a disposição interna das edificações e suas respectivas

tipologias, como será discutido mais adiante. O mesmo aconteceu com a corrente
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Neocolonial e os estilos Art Déco, e Moderno, que se constituem em fachadas

“modernizadas” sobre edifícios antigos, que perderam beirais e ganharam platibandas,

perderam azulejaria e ganharam revestimentos em argamassa mas, como elementos

indicativos do antigo estilo, mantém o ritmo dos cheios e vazios e as antigas proporções

das envazaduras. Até mesmo quando o porão alto é introduzido na cidade como reflexo

das políticas higienistas, a partir da necessidade de “afastar” a casa do solo, as

características rítmicas das fachadas permanecem as mesmas. Estes estilos

arquitetônicos marcam as fachadas da área de tombamento estadual, portanto fora

dos limites da área federal, e fora da área de estudo proposta pelo presente estudo.

A identificação das alterações estilísticas das fachadas edificadas ao gosto

Pombalino pós-terremoto e sua transformação em fachadas historicistas, agregando

de forma eclética elementos arquitetônicos de períodos distintos, porém mantendo as

características na planta de uso residencial ao longo do tempo, conformam as variantes

sincrônicas e diacrônicas presentes no acervo delimitado, fator que reitera e subsidia

a análise e identificação do tipo-base e suas variantes.

Em resumo, foram classificadas como variantes diacrônicas as mudanças

identificadas no edifício reveladas através de elementos produzidos em períodos de

tempo distintos, como todas as alterações estilísticas presentes nas fachadas do

conjunto edificado, implantadas numa determinada ordem cronológica. Isto significa

compreender que as estruturas estéticas presentes no acervo da cidade sucederam-

se e sobrepuseram-se ao longo do tempo, do Pombalino ao Ecletismo, e, já fora dos

limites do levantamento de campo deste trabalho, na área de tombamento estadual,

os modelos formalmente ligados ao Neocolonial, Art Deco e Moderno. Se as fachadas

foram alteradas – as variantes diacrônicas – mantiveram porém as mesmas

características tipológicas originadas de forma sincrônica, guardando as características

da planta originada no tipo base e das famílias tipológicas dele originadas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O entendimento dos processos de conformação, continuidade e

transformação do acervo ambiental urbano do Centro Histórico apresentou-se

necessário como instrumento de compreensão que ultrapassa a identificação de

originalidade e dos estados da matéria do monumento em sua fatura e natureza física,

caminhando teoricamente em direção à compreensão da natureza dos processos de

origem e transformação do mesmo monumento.

A partir destes princípios entendeu-se que a conservação dos processos

amplia o conjunto de possibilidades de conservação do bem e da própria conservação

da herança cultural frente às demandas da vida contemporânea da cidade.

Neste sentido recorreu-se à teoria italiana da leitura edilícia, mais

especificamente ao pensamento teórico de Saverio Muratori, como possível de ser

aplicada ao Centro Histórico de São Luís e possibilitar a compreensão da gênese de

transformação de seu acervo patrimonial edificado.

A aplicação da Teoria Muratoriana da tipologia arquitetônica partiu da

delimitação de um conjunto de percursos no interior do acervo tombado pelo IPHAN e

incluído na Listagem do Patrimônio Mundial da UNESCO e, ao longo desses percursos,

uma posterior seleção de imóveis de uso residencial para a composição de uma

amostragem significativa dentro do universo de bens que permitisse compreender desde

o tipo-base da arquitetura ludovicense até seu desenvolvimento em famílias tipológicas.

Foram selecionados nestes percursos seis logradouros, não só por estarem

inseridos na área de preservação federal, mas principalmente por estarem localizados

nas áreas de urbanização mais antigas e tradicionais da cidade. Estes logradouros
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configuraram Percursos Matrizes do Centro Histórico (ruas da Estrela, do Giz, da Palma

e 14 de Julho), de Implantação (rua Portugal) e de Coligação (rua Afonso Pena).

O acervo arquitetônico desenvolveu-se sobre uma estrutura fundiária

estruturada em quadras dispostas pela traça regular de Frias de Mesquita, parceladas

ao longo do tempo por cartas-de-datas que se transformaram nos atuais lotes do Centro

Histórico. Isto resultou numa malha urbana articulada, que expressou ao longo do

tempo as relações familiares constituídas no entorno dos pontos vitais para a

coletividade, como o porto, o Forte de São Luís, fontes, igrejas e conventos.

A edificação ocupou então, ao longo desse processo de construção da

cidade, a testada principal do lote, sem recuos laterais ou frontal, destinando o fundo

do lote para área livre descoberta. Dadas as necessidades da edificação, ou ao tamanho

do lote, a ocupação avançou para as laterais, estabelecendo a implantação em “L” ou

“U” até a transformação dessa área livre em pátio interno.

Foram então identificadas as alterações sincrônicas – as plantas – e diacrônicas

– a expressão das fachadas – presentes na arquitetura residencial maranhense.

As variantes diacrônicas permitiram compreender a sucessão das visões

estéticas da cidade ao longo do tempo, como por exemplo a passagem dos modelos

Pombalino para os modelos historicistas do Ecletismo, presentes na amostragem

selecionada neste trabalho. Numa visão geral, em área que não compõe os limites da

pesquisa, pode-se inclusive observar que o desenvolvimento plástico do Neocolonial,

do Art Deco e do Moderno, mantiveram as características da planta originada no tipo

base e das famílias tipológicas dele desenvolvidas.

O acervo analisado apresentou como tipo base da função residencial a

chamada Porta-e-Janela, originada das tradições da arquitetura lusitana aplicadas

sobre uma estrutura fundiária local. As variações sincrônicas se apresentaram por
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desdobramento da planta Porta-e-Janela, que se desenvolveu na Meia Morada e por

duplicação desta, surgiu a Morada Inteira. Além da Meia Morada Expandida, foram

identificadas mais 13 variações que relacionam número de pavimentos e uso dos

ambientes internos, sempre como desdobramento da Porta-e-Janela.

A análise de campo sobre as dimensões do lote permitiu a compreensão da

estreita ligação entre o tamanho da testada e a opção pela tipologia a ser adotada. A

verticalização da edificação não alterou, em seus alçados superiores, o tipo básico,

nem as características das famílias resultantes por desdobramento ou duplicação.

Neste ponto, revelou-se como a Teoria do Tipo e seu respectivo método de

leitura tipológica podem contribuir para a identificação da base arquitetônica autêntica

do acervo da cidade, a partir da compreensão dos elementos plantas/fachadas, no

conjunto de valores patrimoniais do bem arquitetônico.

O processo de identificação do tipo base da arquitetura residencial

maranhense, a Porta-e-Janela, desenvolvida como herança da arquitetura lusitana de

pescadores e que se desenvolveu a partir das influências técnicas e materiais locais,

bem como aspectos plásticos da Arquitetura Pombalina, permitiram compreender a

importância da preservação dessas características como forma de preservar a própria

essência projetual, única e particular, existente na cidade.

O conjunto de objetos arquitetônicos ligados entre si por relações espaciais

compõe o meio urbano, cujo aprofundamento de análise torna-se necessário no

processo de planejamento da mesma, pois a investigação da lógica de evolução do

legado patrimonial construído é o primeiro passo para uma efetiva conservação da

Autenticidade da Herança Cultural.
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ANEXO 1 - Cadastro / Levantamento de Campo Final na rua Afonso Pena e rua da Estrela

Controle

Características

E Q

Imóvel

T G PD L C Tipo

Observações

01 110 R. Afonso Pena 12 13,0 2 2,95 5,00 6,50 D2m

02 110 R. Afonso Pena 20 6,5 3 3,10 4,50 5,50 B3m

03 110 R. Afonso Pena 28 6,5 2 3,00 3,50 7,00 B2m

04 110 R. Afonso Pena 34 14,5 1 2,50 3,00 3,50 C

05 110 R. Afonso Pena 46 19,0 3 3,50 6,50 6,50 F3 O IMPARCIAL (c/ Mirante)

06 111 R. Afonso Pena 86/86b 11,0 1 2,50 5,00 6,00 Cm Esquina

07 111 R. Afonso Pena 98 12,0 1 3,10 4,50 6,00 D

08 111 R. Afonso Pena 112 15,0 2 3,20 5,00 6,00 D2m c/ Mirante

09 140 R. Afonso Pena 280 12,0 2 3,60 4,00 6,50 D2m

10 140 R. Afonso Pena 294 17,5 2 3,40 4,50 7,00 F2

Controle

Características

E Q

Imóvel

T G PD L C Tipo

Observações

11 106 R. da Estrela 329/331 18,0 3 3,00 5,00 5,00 E3m 2 edificações (espelhadas)

12 106 R. da Estrela 353 11,0 2 3,20 4,00 6,50 D2m

13 107 R. da Estrela 415 13,0 2 2,90 4,50 6,00 D2m

14 107 R. da Estrela 427 14,0 2 3,80 4,50 5,50 D2m

15 135 R. da Estrela 471 11,0 2 3,55 4,50 5,50 C2m

16 136 R. da Estrela 535 13,0 2 3,50 4,50 5,50 D2m Esquina

17 136 R. da Estrela 547 11,5 2 3,55 4,50 5,40 C2m

E: Nº de Controle do Exemplar / Q: Quadra de Localização / T: Testada /

G: Gabarito / PD: Pé-Direito / L: Largura / C: Comprimento / Tipo: Tipologia
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Controle

Características

E Q

Imóvel

T G PD L C Tipo

Observações

18 61 R. do Giz 34 14,5 1 3,50 5,00 5,50 D

19 64 R. do Giz 39 11,0 1 2,50 5,00 6,00 Cm

20 61 R. do Giz 46 11,0 2 3,20 4,00 5,00 D2m

21 65 R. do Giz 139 7,5 3 3,10 4,50 5,50 B3m

22 106 R. do Giz 214 7,5 3 3,60 5,00 4,00 C3m CREA

23 108 R. do Giz 221 13,5 3 3,65 7,50 6,50 D3m CCPDVFº

24 108 R. do Giz 235 16,5 4 3,60 5,00 5,60 E4m IPHAN

25 108 R. do Giz 249 14,0 3 3,40 7,00 5,00 D3m GEAPRO

26 109 R. do Giz 305 6,5 2 3,55 3,80 5,00 C2m

27 109 R. do Giz 317 11,0 2 3,10 4,00 5,00 D2m SEMTHURB

28 137 R. do Giz 371 5,5 2 2,55 3,50 3,30 B2m

29 137 R. do Giz 377 5,5 2 2,55 3,50 3,30 B2m

30 137 R. do Giz 421 21,0 2 3,70 7,10 3,50 D2m Esquina

31 136 R. do Giz 444/436 14,5 1 3,10 5,20 6,00 D

32 138 R. do Giz 445 21,0 2 3,30 6,50 7,00 F2m Esquina

33 136 R. do Giz 458 15,0 1 3,40 5,00 6,00 D

34 138 R. do Giz 461 7,0 1 5,75 5,00 6,00 Bm

35 136 R. do Giz 468 12,0 1 3,50 4,00 4,00 D

36 138 R. do Giz 495 11,5 2 3,90 5,10 6,20 C2m Esquina

ANEXO 2 - Cadastro / Levantamento de Campo Final na ruado Giz e rua Portugal.

Controle

Características

E Q

Imóvel

T G PD L C Tipo

Observações

56 58 R. Portugal 273 11,0 3 3,50 3,50 5,00 D2m Museu de Artes Visuais

57 58 R. Portugal 297/303 13,0 3 3,80 4,00 5,00 D3m 2 prédios (FUNCMA)

E: Nº de Controle do Exemplar / Q: Quadra de Localização / T: Testada /

G: Gabarito / PD: Pé-Direito / L: Largura / C: Comprimento / Tipo: Tipologia



128

ANEXO 3 - Cadastro / Levantamento de Campo Final na rua da Palma e rua 14 de Julho

Controle

Características

E Q

Imóvel

T G PD L C Tipo

Observações

37 110 R. da Palma 205 11,0 2 2,95 6,00 7,00 B2m

38 110 R. da Palma 217 14,5 2 4,00 5,00 6,00 D2m

39 110 R. da Palma 229 10,0 1 2,60 3,50 6,50 B

40 110 R. da Palma 247 14,0 2 4,00 5,00 6,00 C2m Esquina

41 111 R. da Palma 305 15,0 1 3,70 6,00 6,50 D Porão Alto

42 109 R. da Palma 322 15,0 2 3,80 5,00 5,50 D2 Esquina

43 111 R. da Palma 323a 5,5 1 2,70 5,00 5,10 A

44 109 R. da Palma 336 11,0 1 2,65 5,50 5,50 C

45 111 R. da Palma 337 14,2 2 3,70 5,00 5,00 D2m Esquina

46 137 R. da Palma 360 18,5 2 4,00 6,00 5,50 D2 Esquina

47 137 R. da Palma 370/376 18,0 2 3,80 7,00 7,00 D2m

48 139 R. da Palma 375 10,5 2 4,00 4,23 4,80 D2m

49 139 R. da Palma 383 5,2 1 3,50 2,90 5,40 Bm

50 139 R. da Palma 393 7,5 1 3,60 4,70 5,50 Bm

51 139 R. da Palma 403 10,5 1 3,55 4,00 4,50 Dm

52 140 R. da Palma 445 11,6 2 3,50 3,90 6,0 D2m

53 140 R. da Palma 475 16,0 3 3,65 5,35 6,45 D3m

54 140 R. da Palma 477 5,5 1 3,15 3,20 6,00 B

55 140 R. da Palma 501 5,9 1 3,20 4,62 5,70 A Esquina

Controle

Características

E Q

Imóvel

T G PD L C Tipo

Observações

58 107 R. 14 de Julho 40 9,5 3 3,50 4,00 5,50 C3m

59 109 R. 14 de Julho 88 11,0 3 3,90 7,00 4,50 C3m Esquina

60 110 R. 14 de Julho 173 12,5 2 3,70 4,50 5,50 D2m

61 111 R. 14 de Julho 182 16,0 2 4,00 6,00 6,00 D2m

62 110 R. 14 de Julho 183 7,5 1 3,00 4,50 6,00 B

63 110 R. 14 de Julho 189 5,5 1 3,00 4,00 5,00 A

E: Nº de Controle do Exemplar / Q: Quadra de Localização / T: Testada /

G: Gabarito / PD: Pé-Direito / L: Largura / C: Comprimento / Tipo: Tipologia
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