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Resumo 

 

Este trabalho discute a emergência do pensamento preservacionista em São Luís, através das idéias 
sobre preservação e das concepções de cidade; contidas em textos, leis e planos que configuraram o 
urbanismo ludovicense da primeira metade do século XX. Para apreender o momento em que o 
patrimônio histórico e artístico começa a ser valorizado e a sua preservação passa a ser defendida 
como uma possibilidade para os destinos da cidade, identificamos os intelectuais e gestores que se 
posicionaram sobre a cidade e seu desenvolvimento, desde 1916. Reconhecemos as noções de 
preservação que defenderam e as relacionamos com as idéias nacionais e internacionais que 
balizaram o debate sobre a cidade neste período. Constatamos que na gênese da mentalidade 
preservacionista ludovicense conviveram as remodelações de edifícios e os melhoramentos urbanos 
com as iniciativas de identificação do patrimônio existente e que a partir de 1936, intensificaram-se 
as tensões entre as diferentes concepções de cidade que orientaram a atuação de intelectuais e 
gestores em São Luís. A Capital Moderna, dos urbanistas que planejaram a construção de uma cidade 
ideal, através da renovação urbana, e a Cidade Colonial, dos intelectuais que defenderam a 
permanência das especificidades locais, ou seja, a sua conservação. Concluímos que, para além de 
circunstâncias econômicas e políticas regionais ou nacionais, a preservação, em São Luís, foi 
pensada e debatida, isto é, foi construída como uma possibilidade para o desenvolvimento da cidade, 
pelos intelectuais locais, desde as primeiras décadas do século XX. 
 
 
 

Sumary 

 

This paper is about the genesis of the preservative thought in the city of São Luís, throughout ideas 
about preservation and city concepts found in texts, laws and plans from the ludovicense urbanism on 
the first half of the 20th century. To perceive the moment when historical and artistic patrimony starts 
being valorized and its preservation defeated as a possibility to the city’s future, we’ve identified the 
intellectuals and leaders that have had a posture about the city and its development since 1916. 
Therefore, we have the knowledge of the preservation concepts that they once supported and we’ve 
related it to the national and international concepts that have bound the debate about the city during 
the same period. We’ve also verified that, in genesis of the preservative ludovicense mentality lived the 
remodelment of buildings end urban improvement with the identification of the historical and artistic 
patrimony. Since 1936, the tension over the different conceptions of city that guided the intellectuals 
and leaders in São Luís became stronger. The Modern Capital, of the urbanists that projected the 
construction of an ideal city thought urban renovation; and the Colonial City, of the intellectuals that 
defeated the maintenance of the local peculiarities. We’ve concluded that, far from the economical 
and political status (regional or national), the preservation of São Luís was thought and debated, as a 
result, it was built considering the possibility of development foreseen by intellectuals since the first 
decades of the 20th century.     
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nas raízes da cidade de pedra e cal, entrelaçada a ela ou caindo sobre as suas estruturas, como chuva, 

existe outra cidade, uma cidade de imaginação e saberes, uma cidade que surge das idéias de homens 

que vivem entre suas ruas. Uma cidade de papel e letras, de mapas, desenhos e fotografias, absurda, 

esquecida ou visionária, que ora impõe às pedras as suas palavras, traços e esquemas, ora prefere a 

solidez e o peso de histórias passadas.  

 

Essa cidade de cada um pode ser, em alguns momentos, a cidade de todos: Atenas Brasileira ou 

Manchester do Norte, Capital Moderna ou Cidade Colonial. Este texto trata das idéias que alguns 

homens fazem de sua cidade, ou melhor, da cidade que eles aprenderam a pensar e quiseram 

reconstruir, ou preservar... A São Luís dos engenheiros e dos médicos, mas também a São Luís dos 

poetas, dos jornalistas e dos professores. Cidade que os homens temem ou desejam. 
 
Este trabalho surge do encontro de duas inquietações. Uma delas diz respeito à leitura do historiador 

Bernard Lepetit sobre as sociedades urbanas que, em suas palavras, “não se alojam em conchas vazias 

encontradas por acaso: procedem continuamente a uma reatualização e a uma mudança de sentido das 

formas antigas. Elas as reinterpretam.” (LEPETIT, 2001, p. 147). Segundo este autor, nesse esforço de 

reorganização dos territórios e dos usos urbanos a partir de diferentes atualizações do passado, essas 

sociedades “usam menos as possibilidades fornecidas por seu meio do que aquelas que sua história 

lhes fornece” (2001, p. 146). Nesse sentido, portanto, vale questionar: como nós, ludovicenses, 

realizamos essas operações de reinterpretação do passado/reorganização da cidade, e que 

possibilidades temos construído para o futuro de nossa sociedade urbana? 

  
A outra inquietação diz respeito às leituras que fazemos da cidade em que vivemos e dos valores que a 

nossa sociedade atribui às formas herdadas e aos usos antigos. Por que, afinal, São Luís permaneceu 

preservada em muitas de suas características históricas? A preservação das formas urbanas herdadas, 

em São Luís, foi apenas o resultado das implicações locais de circunstâncias econômicas regionais ou 

até nacionais? Ou a preservação foi construída historicamente como uma possibilidade para os 

destinos da cidade? Neste caso, as idéias preservacionistas desempenharam algum papel no jogo 

político de definição da forma da cidade, na esfera do urbanismo? Quais foram, então, os modelos 

intelectuais a partir dos quais se procurou construir o(s) discurso(s) da preservação em São Luís? 

 

Dois aspectos são apontados pela historiografia local, como as causas da preservação do acervo 

urbanístico antigo: a estagnação econômica e o sentido da expansão urbana no século XX. De certo 

modo, atribuem-se os dois fatores a circunstâncias políticas e econômicas em escala regional e, 

principalmente, nacional, ou seja, a historiografia maranhense não registra os resultados de nenhum 
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tipo de esforço preservacionista próprio dos maranhenses ou moradores da cidade de São Luís, pelo 

menos até a década de 1980.  

 

Para alguns autores a estagnação econômica em que mergulhou o Maranhão, e mais particularmente 

São Luís, entre as décadas de 40 e 70 do século passado, foi o resultado da política de “integração 

econômica nacional” do governo federal (RIBEIRO JÚNIOR, 1999, p. 78), na qual a cidade perde – 

principalmente em função da reorganização do sistema de transportes rodoviário (GOMES, 1981) - 

seu papel de hegemonia comercial e industrial na região e se converte em centro administrativo por 

excelência. Outros autores limitam-se a notar que “quase paralisada no tempo durante a primeira 

metade do século XX, São Luís teve, por causa do assoreamento do porto e sua decadência, a “sorte” 

de ter conservados intactos esses valores acumulados ao longo de três séculos de história” (ANDRÈS, 

1998, p. 27). 

  

Nesse contexto de estagnação econômica e apoiado por uma política nacional de habitação que 

privilegiava a construção de grandes conjuntos de moradias populares, o processo de expansão urbana 

foi direcionado para o outro lado dos rios que circundam a península histórica, com a construção, em 

1970, da ponte sobre o Anil (para o bairro do São Francisco) e da barragem no rio Bacanga, aos quais 

acrescenta-se, como obra fundamental para a preservação do sítio histórico, a construção da Av. Jaime 

Tavares (Anel Viário, concluído em 1985). Vale acrescentar que um outro vetor de crescimento havia 

sido aberto em 1968, com a construção da primeira ponte sobre o rio Anil, no bairro do Caratatiua. 

Esse processo é visto como o resultado da migração da população do campo para a capital, que se 

intensificaria no decênio 1970 a 1980 (RIBEIRO JÚNIOR, 1999), com o projeto de implantação dos 

enclaves industriais (Alumar e Companhia Vale do Rio Doce). 

 

Sobre esse processo de expansão, podemos afirmar, contudo, que se preservou o acervo arquitetônico 

e urbanístico, também estimulou a saída da classe média que habitava o centro para os conjuntos 

residenciais modernos – através da atividade das cooperativas habitacionais (COHAB’s) e dos 

financiamentos do Banco Nacional de Habitação (BNH) – agravando o processo de esvaziamento 

social do Centro Antigo1. 

 

Note-se que as teorias da estagnação econômica e do sentido do processo de expansão urbana tomam a 

cidade como um produto cujo desenvolvimento aparentemente espontâneo, é resultante de processos 

econômicos impessoais e que não se definiriam a partir das especificidades locais, mas em escalas 

regional e nacional. 

 

Tais conclusões são os resultados obtidos nos campos de estudos privilegiados pela historiografia 

maranhense, o das pesquisas econômicas e o das investigações sobre o processo de urbanização, ou 

                                            
1 Sobre a política nacional de habitação, ver FINEP-GAP, 1983, COVRE, 1986 e FARO, 1988. 
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seja, sobre as mudanças que ocorreram no espaço da cidade. As primeiras tendem a sobrepor 

economia e cultura quando, por exemplo, a um ciclo de decadência econômica vinculam um “ciclo 

decadentista” em nossa literatura. Por sua vez, as análises da urbanização local tendem a admitir como 

correspondentes as relações entre a organização social – em suas diversas práticas - e a configuração 

material da cidade, adotando uma perspectiva funcionalista para a questão urbana. 

 

Deste modo, por exemplo, nos estudos que abordam a modernização, os fragmentos de cidade 

moderna que construímos nos anos 30 a 60 – Av. Magalhães de Almeida, a ponte do São Francisco, o 

edifício Caiçara -, corresponderiam a uma determinada elaboração social do moderno que “serviu mais 

como um símbolo de diferenciação social das elites “cultas” em relação ao restante da população do 

que como um processo social com raízes profundas” (BARROS, 2001, p. 76).  

 

Mesmo as análises da produção cultural do período 30 – 40, discutindo o modernismo no Maranhão, 

identificam o apego às formas literárias tradicionais, parnasianas, e os métodos de análise dos 

trabalhos que se pretendiam científicos, como critérios para a sua classificação e comparação com a 

produção cultural do modernismo nacional, uma vez que os mesmos explicitariam uma vinculação 

com o passado e suas convenções (CORRÊA, 1989, 2001). Estas linhas de análise, ou no que se refere 

ao modernismo, como movimento cultural, ou à modernização, como implantação de novas 

tecnologias ou processos no espaço urbano2, tendem a tomar a cidade como uma sucessão de formas e 

usos e, em suas conclusões, reafirmar a “ideologia da decadência”, do atraso cultural, construída pela 

historiografia precedente. 

 

Considerando a pluralidade do protagonismo histórico na construção social da cidade e a 

complexidade das relações entre a sociedade e o seu espaço material, entendemos que a cidade é, 

também, “um modo de vida, um conjunto de costumes, sentimentos e atitudes, constituída, portanto, 

pela superposição de diferentes olhares carregados de simbolismos e representações” (PONTUAL, 

2001, p. 224). A partir dessa perspectiva, nosso trabalho situa-se na esfera do pensamento urbanístico 

– do urbanismo – das idéias sobre a cidade expressas pelos intelectuais e gestores que nela atuam. 

 

Exceto em alguns trabalhos – de alcance nacional, inclusive – que utilizam a análise da evolução 

urbana de São Luís para discutir o pensamento urbanístico português3, que orientou o traçado original 

da cidade, a historiografia maranhense ainda não realizou a crítica do pensamento urbanístico local e 

suas relações com as transformações do espaço urbano4. Essa lacuna da historiografia parece legitimar 

                                            
2 É  nesse sentido que faremos a distinção entre modernos e modernistas. 
3 Ver REIS FILHO, 2000 e SANTOS, 2001. 
4 O engenheiro Ruy Ribeiro Mesquita, em seu Plano de Expansão da Cidade de São Luís (1958), chega a afirmar que “a 
cidade de São Luís nasceu e desenvolve-se caótica e desorganizadamente sem a orientação de um plano básico para o seu 
crescimento”. Esta afirmação é corroborada por Barros que diz; “em todos os seus anos de existência, São Luís nunca tinha 
passado [até 1958] por um planejamento global” (2001, p. 78). 
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o preconceito corrente de que nunca existiu pensamento urbanístico – expresso em algum tipo de 

planejamento – que orientasse o desenvolvimento urbano de São Luís.  

 

Ademais, os trabalhos contemporâneos sobre as questões preservacionistas em São Luís, enfatizam os 

últimos vinte anos da atuação do Poder Público na preservação do Centro Histórico, ora abordando 

com um enfoque quantitativo as ações desenvolvidas, ora assumindo o conteúdo de documentos 

oficiais como fundamentação do processo analisado. Note-se que o período coincide com o fim da 

estagnação econômica indicada em nossa historiografia. E mesmo quando se busca, nesses trabalhos5, 

as bases históricas de constituição de uma estrutura institucional de preservação do patrimônio 

histórico local, aceita-se, no mais das vezes, a afirmação de que elas remontam ao processo de 

urbanização “modernizante” por que passou a cidade nos anos 40 e 50, e que partiram da esfera do 

Poder Público Federal, com as primeiras ações de tombamentos federais em São Luís, pelo 

SPHAN/MEC.  

 

Entendemos, pois, que a história das práticas preservacionistas em São Luís do Maranhão, não se 

esgotaria no alcance das iniciativas oficiais de intervenção no sítio histórico, mas que se revelariam 

como resultados de fatos históricos sobre os quais não se tomou, ainda, suficiente conhecimento. 

Assim, antes mesmo de constituírem uma narrativa nacionalista6 construída no âmbito do governo 

federal, interessa-nos o papel das idéias preservacionistas no contexto local e seus impactos sobre a 

cidade e o seu desenvolvimento. 

 

As nossas pesquisas bibliográficas sugerem que o primeiro texto, de caráter mais abrangente, a 

reconhecer a especificidade do patrimônio cultural local e a citar a necessidade de sua preservação, foi 

o livro ‘O Torrão Maranhense’, escrito pelo pesquisador Raimundo Lopes da Cunha, em 1916. A esse 

texto segue-se um artigo, de caráter historiográfico, a respeito do patrimônio histórico construído que 

herdamos das gerações passadas, intitulado ‘Os Fortes Coloniais de S. Luiz’, escrito por Raimundo 

Lopes, em 1917. Reconhece-se, pela primeira vez, o valor histórico destas edificações.  

 

Em 1926, outro importante intelectual local, Antonio Lopes da Cunha, irmão de Raimundo Lopes, 

escreve artigo de dezessete páginas, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, 

sobre os “vestígios do passado” (LOPES, 1926), no qual identifica os bens patrimoniais e os “lugares 

históricos” da capital. No entanto, o dispositivo legal que primeiro menciona a necessidade ou 

importância da preservação data de 1936 e a primeira instituição preservacionista maranhense, de 

1943. Tomamos, portanto, para nosso recorte temporal, na pesquisa do material local, os anos de 1916 

a 1943, quando supomos ter surgido a preocupação com a preservação do passado ludovicense.  

                                            
5 Cf. VIEIRA FILHO, 1981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, 1992, MARANHÃO, 1994, ANDRÈS, 1998, 
SILVA FILHO, 1998. 
6 Sobre as análises que relacionam o discurso preservacionista e as idéias nacionalistas, ver MILET, 1988, GONÇALVES, 
1996, MOTTA, 1997, FREITAS, 1999, FERNANDES; RUGANI, 2002. 
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Este trabalho, portanto, tem por objetivo discutir a emergência do pensamento preservacionista em 

São Luís do Maranhão, através das idéias sobre preservação e das concepções de cidade contidas em 

textos, leis, decretos e planos relacionados ao urbanismo ludovicense da primeira metade do século 

XX. Para tanto, mostramos como se formaram essas idéias e se constituíram ou não, através de seus 

enunciados, um discurso local sobre a preservação. Ou seja, procuramos entender em que medida o 

urbanismo encampava ou limitava as idéias preservacionistas em São Luís. 

 

Tomamos o urbanismo como o saber sobre a cidade, mas não um saber unitário e institucionalizado 

em um campo disciplinar. Entendemos urbanismo no sentido definido por Pontual (2001), como um 

saber constituído de diferentes olhares, de transposições de idéias internacionais e de apropriações 

nacionais, locais e particulares destas idéias, que, no interior dos campos de tensão presentes numa 

sociedade, articulam-se, revezam-se, sobrepõem-se no tempo. Reconhecemos, portanto, que “as 

práticas urbanísticas contemplam teorias e propostas de intervenções, tendo como referências 

secundárias e complementares a política institucional e a gestão governamental” (PONTUAL, 1999, p. 

02). Assim, é no âmbito do pensamento urbanístico maranhense da primeira metade do século XX que 

investigaremos se as idéias preservacionistas se afirmaram em São Luís, a ponto de “constituir 

domínios de objetos” (FOUCAULT, 1999, p. 69), a ponto de constituírem um discurso. 
 

Investigando a história das idéias sobre a cidade, seguimos Roncayolo (1985) quando considera que 

“as representações não são passivas, elas são veiculadas por grupos precisos, definidos por uma 

formação, uma competência, um modo de intervenção sobre a sociedade”. Ou seja, entendemos que 

remodelação, conservação, embelezamento, são construções teóricas que têm as suas implicações na 

materialidade da cidade, uma vez que podem ser objetificadas (GONÇALVES, 1996), podem se 

traduzir em categorias da prática do real. 

 

N|esse trabalho o termo preservação pode ser entendido como um conjunto de idéias e práticas que 

visam garantir a permanência dos valores materiais e imateriais dos bens culturais. Abrangente, esse 

entendimento permite articular os elementos que o conformam – idéias, práticas, valores materiais e 

imateriais -, em múltiplos outros sentidos. Deste modo, o termo preservação engloba os principais 

registros encontrados (conservação, renovação, remodelação, por exemplo), recorrentes, nas obras dos 

autores maranhenses analisados, em torno dos quais esses autores construíram ou divulgaram uma 

idéia, um sentido. Vale acrescentar que dos autores citados no trabalho, o único que se utilizou do 

termo preservação foi John Ruskin no texto La Lâmpara del Recuerdo, de 1849, no qual ele toma o 

sentido de conservação, como é defendido pelo intelectual inglês.  

 

Nesta perspectiva, entendemos que as condições de emergência de uma mentalidade preservacionista 

em São Luís podem ser apreendidas a partir da identificação das noções de preservação presentes nas 
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obras dos intelectuais e urbanistas maranhenses e na legislação urbanística de São Luís, isto é, no 

pensamento urbanístico local do início do século XX. Pretendemos esclarecer, portanto, quem 

elaborou estas noções de preservação, através de que meios – textos, planos, leis - e a partir de quais 

referências o fez. 

 

Nos próximos capítulos analisaremos as contribuições mais importantes nesse processo, quando serão 

identificados os intelectuais e gestores que se posicionaram sobre a cidade e sua preservação, e as 

idéias defendidas por eles através de artigos, livros e leis nos quais tratavam do assunto. 

Contextualizando historicamente as obras desses autores, interessa-nos analisar-lhes as idéias e 

perceber o que, nelas ou fora delas – nas instituições políticas ou na gestão governamental -, permitiu 

“o salto pelo qual elas passam dos bastidores para o teatro” (FOUCAULT, 1993, p. 24). 

 

Para nos aproximarmos o mais possível dos autores e obras analisados, utilizaremos transcrições 

literais dos textos, nas quais preservamos a linguagem original, por si só uma informação sobre a 

época desses autores e, mesmo, os erros gramaticais ou de sintaxe encontrados nesses escritos, 

dispensando sua identificação convencional [sic]. Essas citações virão entre aspas, no corpo do texto, 

ou em destaque, em parágrafo próprio. Os termos ou sentenças destacados pelos autores em seus 

textos aparecerão ora entre aspas, ora em negrito, à maneira do original.  

 

Em nosso procedimento metodológico destacaremos, sublinhando, os registros recorrentes ou 

estruturais que encontramos nos textos analisados. Esses registros aparecerão, ao final dos capítulos, 

ordenados em uma tabela, de forma a facilitar a leitura conjunta dos diferentes documentos.  Os títulos 

de textos, livros etc., aparecerão sempre em itálico. 

 

Procuramos, inicialmente, qualquer explicação ou esclarecimento sobre o(s) sentido(s) de cada noção 

e dos termos utilizados, que provenha do próprio autor, no texto analisado ou em um outro texto seu. 

Não pretendemos, com este procedimento, exaurir as possibilidades de sentidos presentes nas obras 

analisadas – tanto que, destas, podemos aproveitar, por vezes, apenas o título, por exemplo – mas 

buscamos chaves, conexões, que as situem no espaço das idéias, na mentalidade, de sua época. Assim, 

a partir da melhor definição possível do sentido do termo/noção, buscaremos referências em outros 

autores e textos, e as possibilidades de estabelecer relações entre esses termos e sentidos. 

 

A partir de uma tradição francesa de análise do discurso, estabelecemos sentidos intervalares, 

construídos com base na relação entre os textos analisados e entre esses textos e as suas condições de 

produção – nas relações entre os sujeitos e as instituições. Para tanto, partimos da premissa de que a 

construção da mentalidade preservacionista fez parte de um processo histórico mais amplo, no qual 

emergiu, com vigor, a consciência da memória social, que construiu os caminhos de sua 

institucionalização em um campo de conhecimento e lhe conferiu difusão em escala internacional.  
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É a partir desses registros e da(s) idéia(s) de preservação identificada(s) em cada momento, que 

buscaremos, no Capítulo 5, as relações com o ideário preservacionista nacional e internacional, 

situando as idéias e os intelectuais locais em um contexto mais amplo e sob outras perspectivas.  Deste 

modo, a abordagem histórica que propomos pretende analisar as relações entre idéias, mentalidades, 

entre culturas diferentes em momentos diversos, através das noções de preservação contidas em nosso 

pensamento urbanístico e preservacionista. Nós não privilegiamos, nesse trabalho, a narrativa histórica 

da seqüência dos acontecimentos, mas a identificação e contraste de momentos históricos distintos, na 

tentativa de apreender suas especificidades. 

 

Portanto, além da verificação histórico-documental sobre as origens do pensamento preservacionista 

local, pretendemos estabelecer relações entre teorias internacionais, o pensamento preservacionista 

nacional do início do século e os fatos do urbanismo presentes em São Luís, utilizando-nos, para tanto, 

da técnica de interpretação de textos7. Assim, com o método histórico combinado à técnica de 

interpretação comparativa de textos, identificaremos os termos ou conceitos estruturais comuns aos 

momentos ou autores analisados, buscando os nexos entre estes conceitos que permitam caracterizar 

um processo de difusão, ou mesmo as evidências que irão permitir a percepção dos deslocamentos, 

transferências e/ou transposições de idéias entre as teorias preservacionistas européias e nacionais e a 

cultura urbanística ludovicense do início do século passado.  

 

Sempre em uma perspectiva na qual os sentidos de preservação adotados/construídos não se explicam 

pelas teorias gerais, nacionais ou internacionais, mas pelas versões locais destas teorias, ou seja, seus 

significados situam-se e conformam as possibilidades do contexto histórico ludovicense. São, nesse 

aspecto, construções coletivas, frutos das relações sujeito/sociedade. 

 

Para examinar o contexto sócio-cultural, econômico e político de São Luís até meados do século XX, 

utilizamo-nos de estudos consagrados da historiografia regional, de trabalhos recentes que têm 

configurado um momento de aprofundamento da história da cidade, além de fontes documentais que 

recolhemos sobre alguns dos assuntos abordados. Para o exame das idéias preservacionistas, no 

entanto, recorremos a fontes primárias (artigos, leis e textos) disponíveis nos acervos da Biblioteca 

Pública Benedito Leite, do Arquivo Público do Estado e do Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão. 

 

As principais fontes bibliográficas a respeito do patrimônio histórico de São Luís, que encontramos, 

foram artigos de jornais locais, o que ratifica a importância da imprensa maranhense, desde os seus 

primeiros tempos, na veiculação e no debate das idéias dos intelectuais da ilha. São artigos que, nesses 

jornais, ganhavam destaque em colunas específicas ou nas edições de domingo. Neste último caso, 

                                            
7 Cf. JAKOBSON, 1983, GREGOLIN, 1995, FOULCAULT, 1996, 1999 e ORLANDI, 2001. 
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enquadra-se o artigo de Raimundo Lopes sobre os fortes coloniais de São Luís, publicado pela 

Pacotilha, folha ainda hoje lembrada por suas qualidades editoriais, em 1917 (LOPES, 1917). Outra 

indicação da importância desse veículo e da qualidade do material publicado nos jornais é o fato de 

que vários artigos originalmente divulgados pela imprensa foram, posteriormente, publicados pela 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico8. 

 

Também as associações culturais e as suas revistas, particularmente o Instituto Histórico e Geográfico 

fundado em 1925, exerceram papel fundamental na sistematização e divulgação das idéias sobre a 

cidade. A pauta dessas publicações não se limitava a assuntos de cunho historiográfico, mas tratava de 

questões diversas da vida urbana de sua época, seja discutindo um brasão para a cidade (LOPES, 

1926), as transformações do espaço urbano (ALMEIDA, 1954), seja a necessidade da preservação do 

“patrimônio artístico tradicional” (LOPES, 1944). 

 

Nos anos 30, o urbanismo moderno trouxe para São Luís seus instrumentos característicos: os planos 

urbanísticos e os textos doutrinários. Destes, ficou-nos uma mensagem do prefeito José Otacílio de 

Saboya Ribeiro à Câmara Municipal, que pode ser considerada um texto-marco do pensamento 

urbanístico ludovicense. A partir dessa mensagem, reconstruímos o plano proposto por Saboya Ribeiro 

para a modernização da cidade antiga. A legislação urbana, por sua vez, mudando através dos 

diferentes contextos históricos, reflete o grau de conhecimento e importância dado às idéias 

preservacionistas, legitimando-as e generalizando seus efeitos para toda a sociedade.  

 

A partir da problematização das questões levantadas pela análise das fontes encontradas, organizamos 

este trabalho em cinco capítulos que se complementam. O primeiro capítulo, São Luís: urbanismo e 

preservação, apresenta o patrimônio histórico construído da cidade, o que existe hoje e a sua 

configuração. Na primeira parte deste capítulo, identificaremos o patrimônio histórico construído 

existente no início do século XX, e que ainda não era reconhecido como tal. Na segunda parte 

apresentaremos um panorama das iniciativas governamentais de preservação do patrimônio histórico 

de São Luís, esclarecendo sobre as características valorizadas pelos instrumentos e órgãos de 

preservação nacionais e internacionais. 

  

Trataremos das contribuições fundamentais para a história da preservação em São Luís, no segundo 

capítulo, Os Intelectuais e a Preservação em São Luís, esclarecendo quem foram os formuladores 

das idéias preservacionistas e o que eles defendiam: quais as idéias sobre a preservação ou a 

necessidade de transformação do espaço urbano ou do acervo monumental ou arquitetônico da cidade 

naquele período.  

                                            
8 Ver, por exemplo, os artigos de Ruben Almeida, Avenidas maranhenses e Arruamentos desaparecidos, publicados na 
imprensa em 1949 e posteriormente publicados, sob o título de A cidade de São Luís: tentativa de reconstituição histórica, na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico (1954). Também o artigo Nossa cidade, de Antonio Lopes, publicado por essa 
revista, em 1944, havia sido originalmente impresso em O Imparcial, no mesmo ano. 



 20

 

Construímos inicialmente um quadro do contexto histórico de São Luís, nas primeiras décadas do 

século XX, montando o panorama cultural em que surgem as idéias sobre a preservação do patrimônio 

local. Os demais itens que estruturam este capítulo se referem aos intelectuais que articularam as 

idéias e práticas preservacionistas em São Luís, dos quais analisaremos os principais textos sobre o 

assunto e apresentaremos as noções ou conceitos de preservação utilizados ou construídos por eles. 

Interessa-nos entender de que forma o pensamento urbanístico produzido em São Luís do Maranhão, 

nas primeiras décadas do século passado, continha os conceitos de preservação vigentes; qual a(s) 

idéia(s) de preservação construída(s) pelos maranhenses até a década de 40. Nesta análise rastrearemos 

as referências e possíveis transposições de conceitos ou posturas adotadas em São Luís.  
 
Nos terceiro e quarto capítulos, relacionaremos o pensamento urbanístico local e as práticas de 

apropriação do espaço urbano adotadas pelos gestores do período. Ou seja, investigaremos quem, 

naquele momento, utilizava-se, ou mesmo exercia o saber urbanístico e quais as suas relações com o 

patrimônio histórico construído. Nesses capítulos, além dos planos propostos para a cidade, 

examinaremos as leis e os decretos que organizavam as intervenções urbanísticas e as relações com o 

patrimônio arquitetônico ou monumental existente, em um espectro que aborda o urbanismo moderno 

em São Luís e a preocupação em institucionalizar as práticas de preservação do patrimônio histórico 

construído. 

 

O terceiro capítulo, intitulado Saboya Ribeiro e o Urbanismo Moderno em São Luís, trata da 

passagem de um urbanista de projeção nacional, pela Prefeitura de São Luís. Tentaremos apreender, 

nesse capítulo, a sua percepção da cidade que encontrou e o caráter das suas propostas de intervenção 

sobre esta realidade, investigando o momento e a forma como o urbanismo moderno se relaciona com 

a herança do urbanismo lusitano. O quarto capítulo, Neiva de Santana e a Construção da Capital 

Moderna, examina as conseqüências deste encontro, com o foco sobre a tensão que se intensifica, 

neste momento, entre os intelectuais preservacionistas e os gestores da modernização.  

 

No quinto e último capítulo, sob o título O Destino da Cidade e a Possibilidade da Preservação, 

relacionamos as idéias presentes no contexto maranhense com as correntes de pensamento e idéias 

preservacionistas nacionais e internacionais e apresentamos nossas conclusões sobre o processo de 

construção da preservação como uma possibilidade histórica para a cidade, refletindo sobre o papel e a 

importância das idéias preservacionistas no contexto do pensamento urbanístico produzido em São 

Luís do Maranhão nas primeiras décadas do século passado. 

 

 

 

 



 21

Capítulo 1. São Luís: urbanismo e preservação 
 

 
“...o maior conjunto colonial urbano e 

arquitetural de tradição portuguesa da América Latina, e, 
inquestionavelmente, um dos bem sucedidos exemplos do 
modo de viver no Brasil dos séculos 18 e 19”  

 
(UNESCO, 1998). 

 

 

A cidade de São Luís, capital do Maranhão, está localizada na face ocidental da ilha de mesmo nome, 

possuindo uma área de 831,7 Km² com população de 870.028 habitantes, de acordo com o Censo 2000 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A ilha é dividida também com os 

municípios da Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar que formam a Região Metropolitana de 

São Luís (FIG. 1.1). 

 

O Centro Antigo, ou Histórico, do município de São Luís situa-se a oeste, na zona costeira, e está 

assentado sobre uma elevação que varia de vinte a trinta metros de altura em relação ao nível do mar, 

entre os Rios Anil e Bacanga. Hoje, a área do Centro Antigo está delimitada por uma via com cerca de 

oito quilômetros de extensão, resultante de sucessivos aterros, conhecida como Anel Viário. Esta área 

compreende o núcleo primitivo da cidade datado do primeiro quartel do século XVII (1612), bem 

como o seu entorno – espaço urbano expandido nos séculos XVIII, XIX e início do século XX (FIG. 

1.2). 
 

 
Figura 1.1 – A Cidade na Ilha de São Luís. Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município – IPLAM. 
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Habitada por uma população de quarenta mil, cento e oitenta e cinco habitantes (CAEMA, 1998), a 

área central de São Luís possui 220 hectares, apresentando um total de 5607 imóveis preservados por 

Legislação Federal, Estadual e Municipal. (IPLAM, 1997). Esse acervo arquitetônico é constituído, 

em sua grande maioria, por prédios de função habitacional e comercial, representativos de um dos 

principais períodos econômicos do Estado, no século XIX. 

 

 
Figura 1.2 – O Centro Antigo na Cidade. Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município – IPLAM. 

 

Nesse capítulo apresentaremos aspectos da constituição histórica do patrimônio ambiental de São 

Luís, com foco no processo de ocupação urbana e na arquitetura. Apresentamos ainda um breve 

panorama das ações de preservação do acervo ludovicense, caracterizando o patrimônio histórico 

valorizado atualmente em escala internacional. 

 

 

1.1 A Ocupação Urbana: Ordenações Filipinas 
 

 

A ocupação original da cidade resultou da tentativa francesa de criar a França Equinocial, 

estabelecendo-se em torno do Forte de Saint Louis, homenagem ao Rei-Menino Luís XIII9, que foi a 

principal construção francesa deste período e o embrião da principal praça da cidade, hoje denominada 

D. Pedro II. Os rituais políticos e religiosos de fundação da colônia ocorreram em 1612 e somente em 

1615 se deu a reconquista do Maranhão pelos portugueses10. 

                                            
9 Nesta homenagem está a origem do epíteto ludovicence (de Ludovicus, Luís em latim), para os filhos da cidade. 
10 Os portugueses mantiveram o nome de São Luís para o núcleo urbano e rebatizaram o Forte de São Felipe, em 
homenagem ao Rei de Espanha e Portugal, Felipe IV. 
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Para garantir e formalizar o domínio português, Jerônimo de Albuquerque, primeiro governador do 

Maranhão, determinou a organização administrativa de São Luís, quando, entre outras medidas, o 

engenheiro–mor do Estado do Brasil, Francisco Frias de Mesquita executou, para o desenvolvimento 

da futura cidade, um plano de arruamento que deveria orientar o seu crescimento e que foi deixado na 

colônia como norma.  

 

Frias de Mesquita adotou na traça de São Luís as Ordenanzas de Descumbrimiento, Nueva Población 

y Pacificación de las Indias, de 1573, incluídas nas Ordenações (ou Instruções) Filipinas11, que no 

campo urbanístico refletiram as expectativas renascentistas de beleza, simetria e ordenação racional 

dos espaços públicos, surgidas com a descoberta do desenho em perspectiva. Segundo Manuel 

Teixeira, “nesta concepção do espaço é o traçado, definido por uma malha geométrica e regular, que é 

o elemento primordial do espaço urbano” (2002, p. 02). Sobre o traçado regular do plano de Frias para 

São Luís, Paulo Santos destaca que talvez seja “o primeiro realizado no Brasil – porque os das cidades 

de Salvador e Rio de Janeiro tinham regularidade relativa” (2001, p. 104). 

 

A partir desse código urbanístico, São Luís apresentou seu desenvolvimento físico através de um 

arruamento organizado em uma malha ortogonal, sem hierarquização ou distinção funcional das ruas, 

com a orientação pelos pontos cardeais favorecendo a insolação e ventilação uniformes de todas as 

edificações, cujas fachadas apresentam regularidade na extensão da rua, ocupando toda a testada 

principal do lote sem recuos frontais. Este traçado está registrado no que é considerada a mais antiga 

planta da cidade (1640), já revelando o atual desenho urbano do Centro Histórico (FIG. 1.3). 

 

São Luís apresenta em seu Centro Antigo 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 (antiga 

Casa de Câmara e Cadeia) e já no século XX (mantendo o caráter do logradouro de espaço 

centralizador dos poderes) recebeu o Palácio da Justiça e a sede do Banco do Brasil. 

 

A partir desse modelo espacial teve início a ocupação da cidade, que num aspecto seguiu a 

característica das ocupações lusitanas: cidade baixa, voltada à atividade comercial; e a cidade alta, 

concentrando as atividades administrativas, religiosas e militares. 

 

                                            
11 A União Ibérica (entre 1580 e 1640), quando a Coroa Portuguesa esteve sob domínio espanhol, determinou este desenho 
próprio e particular ao desenvolvimento do núcleo urbano agora sob colonização portuguesa. As Ordenações Filipinas, que 
substituíram as Ordenações Manuelinas, vigoraram, com mudanças e renovações, de 20 de outubro de 1603 a 01 de janeiro 
de 1917, quando entrou em vigor o nosso primeiro Código Civil, elaborado pelo jurista cearense Clóvis Bevilácqua (1859 – 
1944). 
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Figura 1.3 – Sobreposição dos mapas de São Luís em 1640 (no detalhe e desenhado em preto) e 2001 (em 

cinza). Fonte: REIS FILHO, 2000, IPLAM, 2001. 
 

Somente após a consolidação desta forma urbanística, deixada por Frias de Mesquita junto com um 

modelo de edificação 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 (compreendendo as 

Capitanias do Grão-Pará, Ceará e Maranhão) em maio de 1617 e instalação da Câmara Municipal de 

São Luís, elevada a categoria de Vila, em 1619. O desenvolvimento da cidade manteve este modelo 

urbano nos séculos XVIII e XIX, a medida em que se expandiu em direção ao interior da ilha. 

  

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, para garantir o fornecimento de matéria-prima para a 

nascente indústria manufatureira da Metrópole, 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 materiais 

regionais (agro-exportação), o Maranhão canalizou para São Luís e Alcântara12 os principais portos de 

escoamento, determinando uma circulação de riquezas que promoveu um florescimento cultural e 

urbano significativo para as duas cidades. Com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro (1808) e 

a permissão para a instalação das primeiras indústrias têxteis no país, se desenvolvem em São Luís os 

                                            
12 Alcântara, antiga aldeia de Tapuitapera (terra dos Tapuios ou “Cabelos Compridos”), abrigava cerca de vinte tribos 
Tupinambás, aliados dos franceses até a reconquista portuguesa em 1616. Foi elevada a categoria de Vila de Santo Antônio 
de Alcântara em 1648. A vinte e dois quilômetros de São Luís, era o local de residência da aristocracia rural maranhense e 
entreposto da produção algodoeira a ser exportada pela capital. Ao contrário de São Luís, desenvolveu uma formação urbana 
espontânea, implantada sobre um promontório com seu eixo principal na linha do divisor de águas.  
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curtumes, a indústria do anil (ou índigo, produto para dar o tom azul aos tecidos, retirado de 

leguminosas) e o soque do arroz.  

 

A literatura histórica regional aponta dois importantes “ciclos econômicos”, responsáveis pelo rápido 

desenvolvimento da província. O primeiro deles, entre 1780 e 1820, foi baseado na monocultura 

algodoeira, voltada para o abastecimento das fábricas inglesas nos tempos febris da Revolução 

Industrial. O segundo é localizado entre os anos de 1850 a 1870, quando o Governo Provincial 

estimulou a produção açucareira, com a expansão das culturas de cana e a implantação de diversos 

engenhos. A esses momentos de “apogeu” e “esplendor” vincula-se o desenvolvimento urbano da 

capital.    

 

Assim, em meados do século XIX, a cidade possuía um teatro, várias igrejas, um hospital militar, 

tipografia, grandes sobrados com até quatro pavimentos e riquíssimos solares, atestando a sua 

importância no contexto econômico nacional13. Deste primeiro ciclo econômico surgiu 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.  

 

Daniel Parish Kidder (1815-1891) esteve em São Luís em 1840, destacando 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, herança da traça de Frias de Mesquita, também não passou despercebido 

por Kidder, pastor metodista americano, em registro sobre as ruas da cidade, que “obedecem 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). 

                                            
13 Em 1820, os naturalistas bávaros Johann Baptiste von Spix (1781-1826, zoólogo) e Karl Friedrich Philipp von Martius 
(1794-1868, botânico) constataram ser São Luís merecedora do “quarto lugar entre as cidades brasileiras” (SPIX;  
MARTIUS, 1976, p. 244), considerando sua população e riqueza. 
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Figura 1.4 – Sobreposição dos mapas de São Luís em 1844 (no detalhe e desenhado em preto) e 2001 (em 

cinza). Fonte: REIS FILHO, 2000, IPLAM, 2001. 
 

Além de Kidder, pelo menos dois outros viajantes estrangeiros, o alemão Robert Avé-Lallemant 

(1812-1884) que esteve em São Luís em 1859, e o botânico inglês George Gardner, ambos com 

formação em medicina, mencionam em seus relatos o traçado urbano regular da cidade, o asseio de 

suas ruas bem calçadas e a imponência de suas construções, em avaliações positivas sobre a 

salubridade do ambiente urbano14. 

 

A crise estrutural do sistema agro-exportador resultou de mudanças na conjuntura internacional – com 

a recuperação da produção americana de algodão e as pressões inglesas pelo fim da escravidão – e 

uma situação interna de instabilidade política e econômica, com a escassez de terras e de mão-de-obra 

para o plantio de algodão, falta de capitais para investimento, endividamento dos produtores e 

tributação dos produtos, além da eclosão de revoltas como a Balaiada (1838)15. 

 

Vale dizer que não há relação direta entre o declínio da população escrava e o declínio da produção, 

uma vez que as pequenas lavouras a substituem, mas esse período é marcado pelo fortalecimento de 

uma “ideologia da decadência”, no discurso dos proprietários das grandes lavouras.  O que está em 

crise, portanto, é uma forma de organização do sistema de produção. 

 

                                            
14 Também estiveram em São Luís e registraram suas impressões, no geral positivas, sobre a cidade e sua arquitetura, o 
naturalista francês Alcide Dessalines d’Orbigny (1802 – 1857), em 1832, e os suíços Luiz e Elisabeth Agassiz, em 1865. 
15 Cada um destes problemas é pormenorizado pela historiografia regional. Para resolver a questão do trabalho nas grandes 
propriedades, por exemplo, sabe-se que os proprietários rurais utilizaram o aparato repressor (a Força Pública), para integrar 
os setores marginalizados da sociedade – índios, caboclos, “vadios” (trabalhadores livres) – ao sistema da grande lavoura, 
que perdera a mão-de-obra escrava e que recorreriam, ainda, ao sistema de colonização – estrangeira, em um primeiro 
momento, e nacional (cearenses), em seguida. 
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O declínio do ciclo algodoeiro maranhense foi acompanhado pela gênese de um setor comercial 

interno, progressivamente responsável pelo financiamento da produção agrícola, incorporando, 

inclusive, a pequena propriedade em seu circuito. É esse capital mercantil, sediado na cidade, que 

investirá nos serviços urbanos que surgem neste período (1850 – 1870). 

 

Reflexos do desenvolvimento da cidade, com a diversificação do capital acumulado na agro-

exportação, podem ser exemplificados com a implantação da iluminação a gás hidrogênio em 1863, do 

transporte de bondes puxados a burro (1871) e dos serviços de água canalizada (os chafarizes da 

Companhia do Rio Anil, em 1874). 

 

As sucessivas legislações – os Códigos de Posturas de 1832, 1842, 1866 e 1893 – aprovados no século 

XIX regularam a expansão do modelo urbanístico em malha ortogonal e com dimensões e larguras 

pré-estabelecidas, pelo menos, até o período republicano. 

 

Observando as figuras 1.3 e 1.4, podemos notar que o desenvolvimento gradual do traçado urbano nos 

séculos XVII, XVIII e XIX, seguiu o padrão estabelecido no plano original do engenheiro Francisco 

Frias de Mesquita. É essa cidade claramente definida pelo urbanismo militar lusitano que chegará ao 

início do século XX quando, no período republicano, se intensifica o processo de desintegração do 

traçado urbano tradicional, em quadrículas, e a expansão da cidade para os subúrbios. É nesse 

momento que ocorrerá a valorização do Centro como um espaço simbolicamente rico. 

 

 

1.2 A Arquitetura Tradicional Luso-Brasileira 
 

 

No século XIX, a construção das edificações em São Luís seguiu os mesmos princípios estilísticos do 

Barroco Pombalino, surgido como resultado plástico das medidas normatizadoras propostas pela 

equipe de engenheiros e arquitetos a serviço do Marquês de Pombal na reconstrução de Lisboa16. Os 

modelos adotados em São Luís aproximaram-se dos modelos portugueses utilizados na reconstrução 

da chamada Baixa Pombalina. 

 

É desse período a lavra das pedras de cantaria (pedra calcária conhecida em São Luís como pedras de 

liós) que compõem o acervo arquitetônico da cidade, também utilizadas e provenientes de Lisboa 

como lastro dos navios mercantes que chegavam na cidade para o transporte do algodão para a Europa. 

Também é desse período a chegada dos primeiros lotes de azulejaria portuguesa para utilização nos 

                                            
16 A recuperação física da cidade de Lisboa após o terremoto ocorrido em 1755, que destruiu um terço da cidade e deixou 
mais de 40 mil mortos, deu-se através de um plano de reconstrução que previu a primeira pré-industrialização dos elementos 
arquitetônicos, determinado pelo Marquês de Pombal, para garantir maior velocidade nas obras. 
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novos edifícios construídos a partir do desenvolvimento econômico, financiados por comerciantes 

portugueses ligados às atividades da Companhia Geral de Comércio (FIG. 1.5). 

 
Figura 1.5 – Vista da Rua Portugal que apresenta características do Barroco Pombalino. Fonte: Arquivo pessoal, 

2004. 
 

Entre as características do chamado Barroco Pombalino, podemos citar o uso freqüente de 

emolduramento dos vãos, sacadas em pedra de lioz, guarnecidas por balcões de ferro forjado ou 

fundido, pisos, soleiras, molduras e portadas em cantaria. As tipologias arquitetônicas incluíam a 

porta-e-janela – a menor de todas – a meia-morada – com uma porta e duas janelas – a morada-inteira 

– com uma porta central e quatro janelas – e o sobrado – edificações com mais de um pavimento, com 

ou sem mirantes (FIG. 1.6). 

 

 
Figura 1.6 – Tipologias arquitetônicas. Fonte: ANDRÈS, 1998. 
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Figura 1.7 – Elementos da arquitetura. Fonte: SILVA FILHO, 1998.  

 

A esses modelos arquitetônicos os maranhenses fizeram adaptações no sentido de adequar a tecnologia 

de construção dos europeus à nossa realidade, colocando azulejos em fachadas e esquadrias de 

madeira nos fundos, substituindo pedras por frisos de argamassa em torno de portas e janelas ou 

apropriando-se da tipologia arquitetônica e enriquecendo-a com novas variações, para citar alguns 

exemplos (FIG. 1.7). Esses elementos arquitetônicos e a flexibilização da tipologia, com sua 

adequação às condições locais, mantendo a unidade formal da arquitetura, conferiram-lhe um caráter 

peculiar. 

 

 
Figura 1.8 – A arquitetura tradicional luso-brasileira. Fonte: MARANHÃO, 1994. 

 

Nesse trabalho, adotamos o termo Arquitetura Tradicional Luso-Brasileira para denominar os 

remanescentes desta arquitetura construída no Maranhão do século XIX, a partir de elementos da 

arquitetura popular portuguesa e dos modelos e tipologias adotados por Pombal, e adaptados às 

condições do clima e da sociedade local (FIG.1.8). 
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Portanto, no início do século XX, da cidade colonial portuguesa das primeiras décadas do século XVII 

restam o traçado urbano do núcleo original17 e a permanência de alguns usos (o mercado, as praças, 

habitações). A esses elementos agrega-se a arquitetura tradicional luso-brasileira construída no século 

XIX, com seu padrão de ocupação dos lotes e suas tipologias, como elemento característico da 

paisagem urbana ludovicense. No decorrer do século XX, esses elementos serão os objetos das 

políticas de preservação municipais, estaduais, nacionais e internacionais.  

 

 
1.3 O Patrimônio Histórico Preservado 
 

 

Se em meados da década de 20, Le Corbusier expõe, com o Plan Voisin para Paris18, suas idéias de 

reforma social, baseado em uma abordagem total da cidade, inaugurando uma época de “reformismo 

urbanístico protagonizado pelos periódicos congressos internacionais de arquitetura moderna (CIAM)” 

(SOTO, 2002, p. 22), nos anos 30 a difusão das idéias preservacionistas também ganharia escala 

internacional.  

 

É assim que em 1931, é realizado o primeiro evento internacional sobre a conservação de bens 

patrimoniais, a Conferência de Atenas, organizada pela Sociedade das Nações Unidas, com a 

colaboração do Conselho Internacional dos Museus. As atenções desta conferência voltaram-se para o 

problema da degradação dos monumentos antigos e para os métodos e medidas práticas para combate-

la19.  

 

Reconhecendo o interesse científico dos monumentos, a Conferência de Atenas, em suas conclusões, 

entende a preservação como resultante do uso adequado do monumento, da correta administração e de 

uma legislação que privilegie os interesses públicos, da valorização dos monumentos com a educação 

e respeito das novas gerações, da aplicação das técnicas adequadas nos trabalhos de restauração, da 

cooperação internacional e do conhecimento minucioso e centralizado (inventários, arquivos) dos 

monumentos locais.  

 

Em 1933, no 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), que discutia a Cidade 

Funcional, por influência dos delegados italianos presentes no encontro, a questão do patrimônio 

                                            
17 Da colônia francesa os portugueses conservaram o agenciamento espacial do núcleo primitivo da cidade, em torno do 
Forte Saint Louis, e o próprio uso do Forte, além de manterem a localização dos edifícios religiosos construídos pelos 
gauleses: a Capela de São Francisco e a residência dos padres (onde os jesuítas construíram a Igreja e o Seminário de Santo 
Antônio). 
18 Desenvolvido em colaboração com P. Jeanneret e apresentado na Exposição Internacional de Artes Decorativas, em 1925. 
19 Em São Luís, a publicação, pela Imprensa Oficial do Estado, em 1935, de notícia sobre a Conferência de Atenas, ocorrida 
em 1931, quatro anos antes, e um resumo comentado do Compêndio resultante desta Conferência, alertou para as questões da 
“conservação dos monumentos de arte e história” e possibilitou o acesso direto à obra (A Conservação de Monumentos de 
Arte e História. In: Diário Oficial do Estado, em QUI, 11 de abril de 1935). 
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histórico é abordada, constando do documento final do encontro, que seria conhecido como A Carta 

de Atenas. 

 

No Brasil, ocorre nessa época a institucionalização, em escala nacional, de uma mentalidade 

preservacionista até então em gestação nos estados, em especial nos estados da Bahia20 e 

Pernambuco21 que, em 1927 e 1928 respectivamente, criam leis estaduais visando à salvaguarda de 

seus acervos. Em Pernambuco, onde foi criada uma Inspetoria de Monumentos, a necessidade de 

preservar a cultura herdada era defendida por intelectuais como Gilberto Freyre, Aníbal Fernandes e 

Luís Cedro. 

 

Desde a primeira constituição republicana brasileira, os municípios foram reconhecidos como entes da 

Federação e na Constituição de 1934 os seus “interesses peculiares” ficaram definidos como a 

realização das eleições municipais e a organização e disponibilidade dos serviços urbanos à 

comunidade. No entanto, só com a Constituição Nacional de 1988 ficou consagrada a autonomia 

organizacional dos municípios, ou seja, na primeira metade do século XX a organização dos 

municípios brasileiros estava submetida às constituições estaduais.  

 

No Maranhão, a Lei Orgânica dos Municípios, aprovada pelo Governador Magalhães de Almeida, em 

30 de março de 1927, irá dispor sobre as atribuições dos municípios quanto à preservação de 

monumentos22. Segundo o texto da lei, aprovada em 30 de março de 1927, “regular a conservação das 

mattas e florestas do Município, a guarda e conservação dos parques, jardins, logradouros públicos e 

monumentos” (Art. 34) era uma das atribuições das Câmaras Municipais. Essa Lei não reconhecia 

ainda a especificidade do patrimônio histórico e artístico expresso nos edifícios da cidade, aos quais 

reconhecia, como aos logradouros públicos e às “mattas e florestas”, o caráter de patrimônio público, 

quer seja urbano ou natural. 
 

A Constituição brasileira de 1934, baseada na Constituição alemã de 1918 e centrada no conceito de 

função social da propriedade, atribui à União e aos Estados a competência concorrente de preservar o 

patrimônio cultural23 e em 1937 é criado, a partir de um projeto de Mario de Andrade a pedido de 

Gustavo Capanema, o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), através do 

Decreto-Lei n°25, de 30 de novembro, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

 

                                            
20 Lei n°2031 e 1032, de 08 de agosto de 1927. 
21 Lei n°1918, de 24 de agosto de 1928. 
22 A Primeira República estava definindo o papel e o espaço dos Estados e Municípios, organizando a atuação institucional 
destes poderes. Aos funcionários estaduais, por exemplo, seria vedada a eleição para cargos no governo municipal (lei 
n°1.342, de 08 de abril de 1929). 
23 Antes, o Decreto nº22.928, de julho de 1933, reconheceu a cidade mineira de Ouro Preto como monumento nacional, mas 
apesar de declarar a importância da preservação do patrimônio histórico para o país, não propôs mecanismos de proteção. 
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Criado em abril de 1936 e funcionando de forma experimental até a definição de sua estrutura com a 

Lei n°398, de 13 de janeiro de 1937, o SPHAN tinha por atribuição “promover, em todo o país e de 

modo permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio 

histórico e artístico nacional” (Lei n°398, Art. 46, caput). Logo após o golpe que instituiu o Estado 

Novo, assumindo o poder em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas assina o Decreto-Lei n°25, que 

estabelece o tombamento como o principal instrumento jurídico de proteção do patrimônio histórico 

no país24. 

 

Segundo Féres, “durante o regime autoritário do Estado Novo e calcado na retórica nacionalista, neste 

primeiro momento privilegiou-se a preservação do período colonial brasileiro, sendo a arquitetura 

barroca considerada a expressão máxima da cultura e identidade brasileiras. A atuação inicial do órgão 

restringiu-se ao tombamento dos centros históricos homogêneos, em cidades como Olinda, Recife, 

Ouro Preto e Salvador. Nos outros centros urbanos o órgão realizou tombamentos de bens públicos e 

bens pertencentes às instituições religiosas” (2002, p. 18). 

 

Os primeiros tombamentos federais em São Luís, em 1940, limitaram-se a bens de propriedade da 

Igreja, com o tombamento da Capela de São José das Laranjeiras e do Portão Armoriado da Quinta das 

Laranjeiras e, em dezembro de 1948, Alcântara é reconhecida como Monumento Nacional. Só em 

1955 ocorrem os primeiros tombamentos de conjuntos urbanos em São Luís, pelo governo federal.  

Foram tombados os Conjuntos Arquitetônicos e Paisagísticos da Praça Benedito Leite e da Praça João 

Francisco Lisboa, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Largo do Desterro, e o Acervo 

Arquitetônico e Paisagístico da Praça Gonçalves Dias. 

 

Em 1974, os três primeiros foram integrados em um grande perímetro de proteção, uma área de 

sessenta hectares que incluía os bairros da Praia Grande, Desterro e Ribeirão (com 978 edificações), 

sob a denominação de Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís. Em outubro 

desse mesmo ano, a sede do município de Alcântara foi tombada como Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico da Cidade de Alcântara. 

 

Na década de 80 o governo estadual tomba, através do Decreto n.º 10.089, de 6 de março de 1986, a 

área de entorno do perímetro de tombamento federal, englobando área com 160 hectares e cerca de 

2.500 imóveis, que corresponde ao traçado urbano expandido do século XIX. As ações municipais, por 

sua vez, ratificam e expandem o perímetro protegido através da legislação urbanística, criando em 

1992, com as Leis n°3.252 (Plano Diretor) e 3.253 (Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo Urbano) a Zona de Preservação Histórica – ZPH e considerando, em suas ações de planejamento, 

todo o conjunto urbano envolvido pelo Anel Viário como o Centro Antigo da cidade. 

                                            
24 O tombamento “coloca sob tutela do poder público os bens considerados dignos de preservação que são inscritos em um 
dos quatro Livros do Tombo [I – Arqueológico, etnográfico e Paisagístico; II – Histórico; III – das Belas Artes e IV – das 
Artes Aplicadas] e proíbe a demolição ou descaracterização dos mesmos” (FÉRES, 2002, p. 17). 
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1.4 São Luís: Patrimônio Cultural da Humanidade 
 

 

Em 4 de dezembro de 1997, parte do Centro Histórico de São Luís, capital do Estado do Maranhão, foi 

incluída pela Convenção do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade25. Dois elementos 

justificaram a inclusão de São Luís na categoria de Patrimônio Cultural da Humanidade: seu desenho 

urbano ainda original (no Centro Histórico) e seu conjunto de arquitetura civil influenciado pelo 

projeto Pombalino da reconstrução de Lisboa, adequados a três dos pontos básicos definidos pela 

UNESCO26: 

 

The Historic Centre of Sao Luis Brazil 821 
Criteria (iii)(iv)(v) 
 
The Committee decided to inscribe this property on the basis of criteria 
(iii), (iv) and (v), considering that the Historic Centre of São Luis do 
Maranhão is an outstanding example of a Portuguese colonial town that 
adapted successfully to the climatic conditions in equatorial South 
America and which has preserved its urban fabric, harmoniously 
integrated with its natural setting, to an exceptional degree (UNESCO, 
1998). 

 

Entre os conjuntos urbanos brasileiros reconhecidos pela UNESCO, São Luís é o único cuja inscrição 

na Lista do Patrimônio Mundial está baseada em três critérios diferentes. Os critérios citados incluem-

se na Convenção do Patrimônio Mundial, e são: “iii - Testemunho excepcional de tradição cultural”; 

“iv - Exemplo destacado de conjunto arquitetônico e paisagem urbana que ilustra um momento 

significativo da história da humanidade”; e “v - Exemplo importante de um assentamento humano 

tradicional que é também representativo de uma cultura e de uma época”27. 

 

O relatório do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Históricos (ICOMOS) conclui que São 

Luís "é o maior conjunto colonial urbano e arquitetural de tradição portuguesa da América Latina, e, 

inquestionavelmente, um dos bem sucedidos exemplos do modo de viver no Brasil dos séculos 18 e 

19" (UNESCO, 1998). O perímetro reconhecido pela UNESCO é maior que a área de tombamento 

federal e está incluída na área sob a tutela do governo estadual e municipal (FIG. 1.9). 

                                            
25 Até dezembro de 2001 havia 721 bens culturais e naturais inscritos na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. O 
Brasil aderiu à Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO em 1977 e, entre os anos de 1980 e 2001, dezessete sítios 
naturais e culturais brasileiros foram inscritos nesta Lista. Atualmente são dez os sítios culturais brasileiros inscritos. 
26 Os parâmetros para esta avaliação foram retirados de documentos técnicos produzidos pelo ICOMOS (International 
Council of Monuments and Sites, órgão consultor da UNESCO), norteadores da preservação, como o Nara Document on 
Authenticity (ICOMOS / 1994), a International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (ICOMOS 
/ 1987), e a International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (ICOMOS / 1964 - Carta de 
Veneza). 
27 Seguimos o padrão adotado nos documentos oficiais que enumeram os critérios com algarismos romanos em minúsculas. 
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Desse pequeno resumo das iniciativas oficiais de preservação em São Luís, inferimos que só a análise 

das ações federais de tombamentos na cidade não é capaz de explicar a preservação do acervo 

patrimonial local que extrapola os limites do perímetro preservado. Esse fato, por si só, recomenda a 

investigação dos aspectos culturais do contexto em que se deu a preservação do acervo ludovicense. 

 

 
 

Figura 1.9 – Limites de Tombamentos. Fonte, IPLAM. 

 
Entendemos, portanto, que as questões relativas à preservação do patrimônio cultural em uma cidade 

com um acervo tão significativo, seja por suas características, seja pela dimensão que apresenta, 

devem, necessariamente, ser consideradas nos estudos acerca da evolução urbana ou das idéias 

urbanísticas que orientaram o desenvolvimento da cidade. No próximo capítulo analisaremos o 

contexto em que se deu a identificação e valorização deste patrimônio, na São Luís das primeiras 

décadas do século XX, esclarecendo as implicações locais destas idéias preservacionistas. 
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Capítulo 2. Os Intelectuais e a Preservação em São Luís 
 

 
“O passado impõe-se e comanda. Sem muitas 

vezes darmos por isso, volta-se o nosso espírito a cada 
instante para ele”. 

 
José Luso Torres, 1943. 

 

 

Para entender o contexto cultural e o papel dos intelectuais em São Luís nas primeiras décadas do 

século passado, precisamos considerar um traço marcante da historiografia maranhense: a 

incorporação do discurso da aristocracia rural decadente do século XIX. Sobre uma certa leitura do 

contexto de instabilidade da monocultura de exportação (seja do algodão, seja do açúcar), realiza-se 

uma construção teórica que terá implicações no entendimento atual de todo o contexto social, político 

e cultural dos séculos XVIII, XIX e início do século XX no Maranhão.  

 

Segundo Almeida (1983), autores contemporâneos à crise estrutural do sistema agro-exportador28, 

formularam o problema da “decadência da lavoura”, tomado como objeto de estudos de toda uma 

tradição historiográfica posterior que descreve as condições históricas maranhenses (em todas as suas 

dimensões) a partir da instabilidade do modelo econômico dos grupos sociais dominantes, construindo 

uma “ideologia da decadência”. 

 

Adotou-se uma maneira de entender o Maranhão a partir de um tema específico, representativo de uma 

classe social e sua atuação histórica, com seu esplendor e sua decadência. Para Choairy, essa 

“historiografia romântica” é responsável pela “construção de um referencial espacial, além de 

organizar um campo epistemológico para a história que serve, até nossos dias, como parâmetro na 

construção do seu próprio objeto” (CHOAIRY, 2000, p. 39). 

 

Os intelectuais maranhenses da virada do século XX são vinculados, por esta tradição da 

historiografia, às classes dominantes locais (grandes proprietários rurais) e, em um segundo momento, 

ao regime autoritário do Estado Novo. E nesse enfoque são entendidos a partir dos mesmos 

mecanismos de explicação sacralizados por este modelo de análise: o esplendor e a decadência, o 

apogeu e a crise.  

 

Para Almeida (1983), estas categorias refletem a condição de dependência do sistema econômico agro-

exportador ao contexto externo e explicam apenas parcialmente as condições da conjuntura histórica e, 

                                            
28 Ver, por exemplo, GAIOSO, 1970. 
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se generalizados e cristalizados para todos os aspectos e períodos da vida social, podem mesmo criar 

dificuldades para a compreensão desta sociedade.  

 

Entendemos, portanto, que o exame da atuação destes intelectuais, a partir de suas idéias sobre a 

cidade, pode contribuir para uma outra leitura da conjuntura maranhense da virada do século, dos 

sujeitos sociais envolvidos neste contexto e, por fim, da cidade e da arquitetura produzidos (ou 

preservados) neste período. 

 

Nesse segundo capítulo, no item que trata do contexto cultural do início do século XX, apresentaremos 

os termos em que estão postas as relações entre economia e cultura, no âmbito da literatura regional, 

tentando nos afastar de explicações causais à medida mesmo em que enfocamos o período histórico 

que nos interessa e o objeto de nossa investigação; os intelectuais locais e suas idéias sobre a cidade. 

 

Trataremos em seguida das contribuições fundamentais para a história da preservação em São Luís, 

esclarecendo o que os intelectuais que articularam as idéias e práticas preservacionistas defendiam; 

quais as idéias sobre a preservação ou a necessidade de transformação do espaço urbano ou do acervo 

monumental ou arquitetônico da cidade naquele período. Analisaremos os principais textos sobre o 

assunto e apresentaremos as noções ou conceitos de preservação utilizados ou construídos por estes 

intelectuais.  

 

Os intelectuais considerados nesse trabalho não conformam um grupo social ou categoria que pode ser 

facilmente reconhecida por uma série de dados coincidentes. O que os caracteriza é o tipo de relação 

que estabelecem com a cidade, interpretando o seu espaço e a sua transformação a partir de 

referenciais teóricos que podem ser apreendidos e que conferem um sentido social às instituições 

locais e ao território.  

 

Denominados aqui de intelectuais, entendemos, como Sevcenko, que escritores, poetas e jornalistas, 

encontravam-se, no período em questão, “numa situação particularmente estratégica para abarcar toda 

gama de conflitos que permeavam a sociedade” (SEVCENKO, 1983, p. 244). 

 

Nesse sentido, utilizamos como fontes neste trabalho os artigos escritos pelos intelectuais do início do 

século passado para jornais e revistas periódicas da época e deslocaremos o foco de análise da 

literatura, privilegiada como objeto de estudos nos trabalhos acadêmicos disponíveis, para o 

urbanismo. Interessa-nos entender quais as idéias de preservação construídas pelos intelectuais em São 

Luís nas primeiras décadas do século XX.  
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2.1 De Atenas a Manchester: o contexto cultural 
 

 

No século XIX, ao apogeu da economia agro-exportadora do algodão vincula-se o ciclo literário do 

Grupo Maranhense (1832 – 1868), onde se destacavam as figuras de Gonçalves Dias, poeta romântico, 

Odorico Mendes, intelectual humanista, traduziu Homero e Virgílio, João Lisboa, escritor e jornalista, 

Sotero dos Reis, filólogo29 e professor de Literatura Romana, Antonio Henriques Leal, historiador 

dedicado à biografia de vultos notáveis, que escreveu o Pantheon Maranhense (1875) e foi 

cognominado o Plutarco Maranhense, entre outros intelectuais que, ligados a grandes proprietários 

rurais, formaram-se em Portugal, Inglaterra e França (MEIRELES, 2001). 

 

Nesse momento ocorre a aproximação de uma elite maranhense com o modelo cultural europeu e, 

mais especificamente, francês30. Assim, “influenciados pela Cidade-Luz, esses jovens contribuíram 

para a transformação de uma minoria da sociedade maranhense e, conforme ironicamente diz João 

Lisboa, introduziram usos e costumes franceses, se fazendo notar pelos bons modos, refinamento, 

lendo no original a produção literária de França, enfim, assimilando o grande modelo cultural do 

mundo” (LACROIX, 2000, p. 73). 

 

A proximidade das relações comerciais com a Europa e a influência do modelo intelectual francês – na 

educação, nos costumes, nas artes – faz-se sentir, inclusive, na decoração dos sobrados de arquitetura 

tradicional luso-brasileira, que “abrigaram salas sofisticadamente decoradas numa imitação aos salões 

da nobreza francesa [...] Toda uma decoração compatível com os hábitos daquela elite afrancesada foi 

usual nos sobradões das poucas famílias de maior projeção” (LACROIX, 2000, p. 54).  

 

Segundo Corrêa (1993), ratificado por Lacroix (2000), a mentalidade senhorial expressa por estes 

intelectuais, forjou um sentimento aristocrático baseado, neste primeiro momento, na valorização das 

riquezas e belezas da terra maranhense31 e que se fundamentará, com a segunda geração de intelectuais 

locais, na crença da superioridade do homem maranhense. 

  

No ciclo econômico da cana-de-açúcar floresce uma segunda geração32 de intelectuais maranhenses 

(1868 – 1894) que se destacam no cenário nacional, entre eles estavam Artur e Aluísio Azevedo, 

Coelho Neto, Graça Aranha, Celso Magalhães, Nina Rodrigues e Dunshee de Abranches. Valorizando 
                                            
29 Vários intelectuais do Grupo Maranhense, interessados pela lingüística portuguesa, deram importantes contribuições para 
a filologia. Quatro destes intelectuais maranhenses, Antonio Gonçalves Dias (1823 – 1864), Francisco Sotero dos Reis (1800 
– 1871), Filipe Franco de Sá (1841 – 1906) e Hemetério José dos Santos (1858 – 1939), são patronos de cadeiras da 
Academia Brasileira de Filologia. Não por acaso, dizia-se que no Maranhão - cujo primeiro donatário, João de Barros (1496 – 
1570), escreveu a primeira Gramática da Língua Portuguesa (1540) - se falava o melhor português do Brasil. 
30 Nos séculos XVIII e XIX pode-se encontrar maranhenses matriculados em diversas instituições européias, como a 
Université Libre de Bruxelles, a Université de L’État à Gand, Faculte dês Sciences Agrinomicues de L’état a Gembloux, 
Université de L’État à Liége e Universidade de Coimbra (ALMEIDA apud NUNES, 2000, p. 204). 
31 Neste sentido, o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias é modelar. 
32 Sobre a temática geracional e suas relações com os movimentos culturais, ver CORRÊA, 1989, 1993. 
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o homem maranhense, essa segunda geração de intelectuais irá reconhecer o valor dos antepassados 

letrados, construindo o mito da Atenas Brasileira. Assim, essa segunda geração, segundo Lacroix 

(2000), consolidou uma “ideologia da singularidade” (LACROIX, 2000, p.56), baseada na valorização 

da fundação francesa da cidade. E a expressão dessa singularidade era o mito da Atenas Brasileira: 

 

O culto àquela imagem de sociedade instruída, representada por uma 
constelação de estudiosos e intelectuais criativos, rendeu ao Maranhão o 
cognome Atenas Brasileira e ao maranhense o estatuto de ateniense, 
generalizando o que era mais imaginário que real, dissimulando a divisão 
concreta e efetiva daquela sociedade elitista e preconceituosa. Aludida 
mitologia cultivada pela classe dominante foi repetida, acreditada e 
transmitida para toda a sociedade, chegando a um posicionamento de 
contraposição ao Brasil da força e da incivilidade. (LACROIX, 2000, p. 62). 

 

Com a proclamação da República e a abolição da escravatura desorganiza-se a estrutura econômica 

maranhense. Nesse período a historiografia localiza um ciclo decadentista33 (1894 – 1932) em nossa 

cultura. Para Lacroix, “a idéia de que a Atenas Brasileira era especial e superior foi aceita também 

pelos menos favorecidos, e o Maranhão, em seu declínio econômico e cultural, por várias décadas, foi 

nutrido por este orgulho” (2000, p. 62). 

 

Assim, o Maranhão se integra ao esforço de construção de uma unidade nacional, “aceitando o 

brasileiro, na condição de Atenas, isto é, concedendo-se um estatuto de Atenas Brasileira, colocou-se 

na selvagem América, protegida pela cultura clássica da Europa” (CORRÊA, 1993, p. 103). Realizou-

se, dessa forma, um processo de “definição comunitária do ‘ser maranhense’”, que foi “instituída e 

legitimada pelos sucessos culturais, possibilitados pelo crescimento econômico, consagradores de um 

composto de escritores, os quais foram expressão autêntica de uma estrutura social, a maranhense, a 

reconhecer-se como uma totalidade, nos rebentos incomuns e originais, de si frutificados” (CORRÊA, 

1993, p. 103). 

 

Apesar da crise econômica e das boas lembranças do passado, a República (1889) sonhava com uma 

cidade moderna, mesmo que por decreto. É o que demonstram iniciativas oficiais como o Decreto-lei 

nº18 de 20 de dezembro de 1896 (modificado em 1898), que tornava obrigatória a ‘modernização’ dos 

sobrados que possuíssem beirais (da arquitetura tradicional luso-brasileira), através do acréscimo de 

platibandas e ornamentos, transformando nossos casarões em imóveis de estilo eclético, ao gosto 

europeu. Com a República, portanto, constrói-se uma imagem negativa da cidade herdada do período 

colonial e, principalmente, dos prédios de arquitetura tradicional luso-brasileira, construídos naquele 

período.  

                                            
33 Essa classificação parece basear-se mais na correlação dos processos econômicos com os fenômenos culturais em busca de 
uma periodização, do que na identificação, nas obras dos intelectuais citados, dos elementos que constituem a estética 
literária decadentista. O decadentismo situa-se, na Europa, em fins do século XIX e início do século XX, entre o romantismo 
e o realismo-naturalismo, e se caracteriza pela incerteza, pela fragilitade do “eu”, pelo niilismo, o artificialismo e o abandono 
dos ideais éticos (FURTADO, 2002). 
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Na virada do século, a Atenas Brasileira iria descobrir e conviver com a Manchester do Norte, idéia 

que refletia a febre industrial que tomou conta da elite econômica cuja atividade agro-exportadora foi 

inviabilizada pelas sucessivas leis abolicionistas, até a assinatura da Lei Áurea, em maio de 1888. A 

São Luís republicana tentará se fazer industrial. 

 

Nos sobrados, os ludovicenses começam a conviver com telefones (1880), com máquinas de costura, 

com a iluminação elétrica (1895), os jornais locais, com seus telégrafos (1895), traziam notícias atuais 

do país, nas ruas estreitas levantavam-se as chaminés e a arquitetura funcional das fábricas e vilas 

operárias, e o bonde disputava espaço com pedestres e, desde 1903, com automóveis. Nas praças 

remodeladas com calçadas de concreto, as festas religiosas tradicionais ofereciam projeções de vistas 

animadas do Arco do Triunfo, de Paris, “na qual se vê o grandissimo movimento da importante capital 

franceza”34. Também o cinema, quando aporta em São Luís, na virada do século, fará parte de um 

processo de modernização que tentará marcar uma nova identidade para a cidade: 

 

[...] quando à cidade chega o primeiro projetor, ela está em pleno processo 
de mudança de sua perífrase: tentando substituir – ou talvez adicionar – a 
designação de Atenas Brasileira pela de Manchester do Norte. 
Transformação que trazia no bojo o conjunto de iniciativas e elementos que 
alterariam o retrato histórico construído no decorrer do século anterior [...] 
(MATOS, 2002, p. 139).  

 

As novidades do vestuário e dos costumes europeus também podiam ser conferidas na Revista do 

Norte, dirigida pelo escritor Antônio Lobo35, principal entusiasta e articulador dos movimentos 

culturais do início do século, fundador dos grêmios literários Oficina dos Novos e Novos Atenienses, e 

da Academia Maranhense de Letras (1908). Além da Oficina dos Novos, que reunia Astolfo Marques, 

Nascimento Moraes e outros, também surge nessa época o jornal Atualidade, dirigido pelos estudantes 

Luís Carvalho e Henrique Costa Fernandes, sob a influência do então diretor da Biblioteca Pública do 

Estado, o professor Antônio Lobo. 

 

A Revista do Norte, de caráter noticioso e literário, trazia artigos e contos de grandes escritores 

nacionais e estrangeiros, como Èmile Zola e Gonçalves Dias, além de artigos a respeito de questões 

locais, como a epidemia de peste bubônica enfrentada pela cidade em 1903 e 1904. Constituía, com 

suas ilustrações Art Noveau, um veículo para as idéias e artigos da vida moderna.     

 

Nos últimos vinte anos do século XIX o parque fabril maranhense se ampliou e diversificou, chegando 

a fazer do estado o segundo mais industrializado do país, atrás apenas de Minas Gerais, e desde 1871 
                                            
34 Anúncio da apresentação de um bioscópio inglês, de 1902, reproduzido em MATOS, 2002, p. 77. 
35 Antônio Francisco de Leal Lobo (1870 – 1916), mestre de toda uma geração de intelectuais do começo do século XX, foi 
Diretor da Biblioteca Pública do Estado e Inspetor Geral de Instrução Pública. Publicou a novela ‘A Carteira de um 
Neurasthenico’, em 1903, e uma coletânea dos artigos que escrevera para o jornal A Tarde, sob o título ‘A Política 
Maranhense’, em 1915. 
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realizaram-se as Exposições locais de exaltação do trabalho e do progresso, nos moldes das Exposições 

Universais realizadas na Europa e no Rio de Janeiro36, e cuja difusão pelo mundo representava a 

expansão do mercado capitalista e suas mercadorias. 

 

De 1871 a 1912 realizaram-se quatro Exposições em São Luís, duas delas como eventos precursores 

das idéias modernas em uma cidade que financiava sua urbanização com o capital comercial 

acumulado na agricultura exportadora (as de 1871 e 1872). As outras duas (1906 e 1912), encontraram 

uma cidade que sentia os impactos da instalação do parque fabril e de novas formas de sociabilidade e 

vivência do espaço. 

 

As idéias progressistas expressas nos documentos comemorativos das Exposições e nos veículos de 

divulgação das idéias modernas, baseavam-se na valorização da origem francesa da cidade, que a 

aproximava dos modelos do liberalismo político francês e da organização espacial de Paris, cidade 

moderna por excelência, refletindo e alimentando o “surto” industrializante e seus impactos na 

urbanização de São Luís37. 

 

No discurso de abertura da Exposição de 1912, a maior delas e dedicada à comemoração do 

tricentenário da cidade, feito por Domingos de Castro Perdigão, presidente da Sociedade Festa Popular 

do Trabalho, organizadora das Exposições, lê-se: 

 

[...] Trezentos annos são passados que a gloriosa França fundou esta formosa 
cidade, em que habitamos [...] era um povo forte, acostumado a andar na 
vanguarda de todos os idéaes da humanidade, e foi pôr isso que aqui veio, e 
tudo soube conseguir dos valentes possuidores da terra e, como para dar-lhes 
um exemplo da civilização européa, fundou a cidade de São Luiz, aqui, 
justamente no lugar onde existe a gloriosa Athenas Brasileira, formosa 
Capital do Estado do Maranhão. (PERDIGÃO, 1913, p. 06). 

 

Consolidada que estava a idéia da Atenas Brasileira se fazia necessário colocar, no mesmo patamar 

cultural, a idéia da modernização da cidade, recorrendo-se, mais uma vez, às relações culturais e 

históricas com a Europa38. A Sociedade Festa Popular do Trabalho, por sua vez, tomara para si o 

objetivo de “difundir a ideologia do progresso na sociedade maranhense” (BARROS, 2001, p. 24), 

apesar do “indifferentismo” do povo que, apenas teoricamente, seria o dono da festa: 

 
                                            
36 São Luís também assiste a estas exposições pelas telas de cinema. Em 1909, por exemplo, o Cinematographo Pathé exibe 
o filme ‘Exposição Nacional (Panorama dos Pavilhões)’. Para Matos a influência da cinematografia na sociedade do início do 
século teve um caráter prático e simbólico, “prático porque o cinematógrafo, assim como outros artefatos do período, 
representava a materialização do progresso e dos avanços técnico-científicos. Simbólico porque pelas suas películas 
passavam os conteúdos da urbanidade, do cosmopolitismo, do estrangeirismo, os valores enfim de um século que nascia, ao 
qual todos haveriam de se adaptar” (2002, p. 163).   
37 Com as fábricas percebemos, pelo menos, dois processos distintos mas imbricados: a especialização funcional, com o 
aparecimento dos bairros operários, geralmente financiados pelo poder público, no entorno dos empreendimentos fabris 
(Anil, Madre Deus e Fabril); e a suburbanização, com a necessidade de fornecimento de serviços urbanos e o assentamento 
espontâneo de população nas franjas do tecido urbano expandido. 
38 Sobre a utilidade da origem francesa da cidade para o ideário progressista, ver BARROS, p. 2001. 
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[...] temos que luctar contra o indifferentismo, a falta de compreensão do 
nosso ideal e a despreocupação do povo pelo progresso da terra. E se elles 
[os franceses] conseguiram mostrar aos indígenas como se principiava a 
edificar uma cidade, nós queremos ter a vaidade de continuar a desbravar o 
caminho do progresso, que foi iniciado pelos fundadores da sociedade 
promotora da exposição que hoje se inaugura [...] (PERDIGÃO, 1913, p.06). 

 

Para Corrêa, a obsessão dos agentes políticos locais pelo progresso refletia a necessidade da 

reorganização da conjuntura maranhense que, naquele momento, “experimentava o aparente paradoxo 

da convivência de um parque industrial, justificando-lhe a denominação excessiva de Manchester do 

Norte, com a alteração substancial e negativa do padrão de prosperidade econômica...” (1993, p. 159). 

 

No entanto, o “surto” (MEIRELES, 2001, p. 308) de industrialização, objeto de sustentação deste 

discurso, declina já no primeiro decênio do século XX39 e a idéia de uma Manchester maranhense logo 

foi desqualificada pela historiografia posterior ao denominar essa etapa da história local, já em 1923, 

de “disenteria fabriqueira” (PACHECO, 1923). Fran Paxeco40, geógrafo português, foi o primeiro a 

analisar a decadência econômica maranhense, relacionando o contexto internacional com os fatos 

locais e utilizando o princípio do determinismo econômico sobre os fenômenos culturais. O historiador 

Jerônimo de Viveiros, na década de 50, refere-se à “loucura da época – transformar o Maranhão 

agrícola em Maranhão industrial” (VIVEIROS, 1954, p. 558) e Mário Meireles, nos anos 60, à 

“miragem da industrialização” (MEIRELES, 2001, p. 308)41.  

 

Assim, a idéia da cidade moderna, republicana e industrial, a Manchester do Norte, irá refletir o 

momento em que a cidade começa a ser tematizada, racionalizada, seja pela valorização da origem 

francesa, seja pela investigação dos problemas de adequação da cidade existente às novas necessidades 

do progresso decorrente da industrialização, uma vez que, para solucionar os “problemas” e “defeitos” 

da cidade herdada do urbanismo militar português, recorreremos então às idéias higienistas. 

 

Se no século XIX recorre-se ao ecletismo para “atualizar” esteticamente a arquitetura tradicional de 

nossos casarões, nas primeiras décadas do século passado a preocupação com a higiene e o 

saneamento orientam as idéias sobre a cidade. 

 

                                            
39 O parque fabril não teria resistido ao endividamento, à falta de capital de giro e à inexperiência de seus proprietários neste 
ramo de atividades. Entre as dificuldades enfrentadas pelas indústrias ludovicenses são apontados também os reajustes do 
sistema tributário, com os aumentos de impostos necessários para regularizar a situação orçamentária do Maranhão no 
período republicano. 
40 Fran Paxeco (1874 – 1952), português de Setúbal, chegou ao Maranhão em maio de 1900. Desempenhando, desde 1911, 
as funções de cônsul de Portugal, em 1923 é transferido para Belém do Pará. É um dos fundadores da Oficina dos Novos, da 
Academia Maranhense de Letras, da Faculdade de Direito, da Escola de Farmácia e Odontologia e de algumas outras 
instituições e movimentos culturais. Foi colaborador da Pacotilha e da Revista do Norte. Publicou, entre muitos outros títulos, 
‘O Comércio Maranhense’, ‘O Maranhão e seus Recursos’, ‘Os Interesses Maranhenses’, ‘O Trabalho Maranhense’, o livro 
didático ‘O Maranhão’, e ‘Geografia do Maranhão’, com suas 700 páginas.   
41 Trabalhos mais recentes estão atentos às permanências e mutações desta fase industrial maranhense. Para Melo (1990), por 
exemplo, o isolamento geográfico permitiu que algumas unidades fabris do setor têxtil sobrevivessem, em São Luís, até a 
década de 60 do século passado. 
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O início do século XX é marcado, em São Luís, pelas idéias sanitaristas presentes no relatório 

“Saneamento das Cidades e sua Applicação à Capital do Maranhão” (1902) do engenheiro Palmério  

de Carvalho Cantanhede42, trabalho que propõe um primeiro zoneamento ambiental para a cidade, um 

sistema de abastecimento d’água, de esgotamento sanitário e de remoção do lixo, assim como 

aconselha a adoção de um plano de extensão para a cidade. Todas as propostas de Cantanhede 

fundamentavam-se em experiências de outras cidades43 e nas conclusões de todos os bacteriologistas 

importantes da época. Sobre o plano de extensão, o engenheiro comenta: 

 

O plano de extensão da cidade e do alargamento de suas ruas são 
necessidade exigida pela hygiene, pela esthetica e pelos interesses 
commerciais. (CANTANHEDE, 1902, p. 134). 

 

O engenheiro Palmério Cantanhede defende a intervenção intensiva na cidade construída44 – que não 

serve de modelo para o desenvolvimento da cidade nova – para corrigir os seus defeitos: 

 

Para o plano de extensão, ha necessidade de projectar alguns viaductos que 
tornarão a cidade de um aspecto muito mais agradavel, com ruas mais 
direitas e que offerecem mais vantagens para os encanamentos de esgotos e 
de agoa potável. 
Quanto à parte já construída, é preciso estabelecer a lei do recúo, de modo 
que, uma vez recuadas todas as casas, a rua apresente uma largura única, 
perfeitamente alinhada, com rampas uniformes e não uma rua mais larga, 
obedecendo a todas as sinuosidades da primitiva e com todos os defeitos do 
seu nivelamento. (CANTANHEDE, 1902, p. 134).     

 

Nas primeiras décadas do século passado São Luís, como de resto todo o Maranhão, sofria com as 

verminoses, as doenças venéreas, a tuberculose e com epidemias como a de peste bubônica e de 

varíola. As condições sanitárias da cidade eram agravadas por serviços públicos precários ou mesmo 

inexistentes.  

 

O serviço de coleta de lixo, na Primeira República, limitava-se “às áreas nobres” (SILVA, 1988, p. 

233) da cidade, e apesar do relatório criterioso apresentado ao Governo do Estado pelo engenheiro 

Palmério Cantanhede (1902), São Luís seria a última capital de estado a implantar uma rede de 

esgotos, na segunda metade da década de 20 (SILVA, 1988). Segundo Silva, “não há como dissociar 

este prolongado retardamento na adoção daquele serviço, como uma das causas da progressiva 

degradação sanitária da cidade” (1988, p. 231). 

                                            
42 “Bacharel em sciencias mathematicas pela Faculdade de Sciencias da Universidade de Genebra e engenheiro civil pelo 
Enginnslaer Polytechinic Institute de Troy, New-York” (CANTANHEDE: 1902), natural de Codó, cidade do interior do 
Maranhão, onde construiu a Companhia Manufatureira e Agrícola e fundou a Sociedade Recreativa Fabril, era Engenheiro do 
Estado do Maranhão.  
43 Cantanhede cita, entre outras, Londres, Paris, Varsóvia, Berlim, Hamburgo, Zurich, e ainda Nova York, Chicago, “a 
cidade maravilha do século XIX”, Detrit, Saint Louis (EUA), Friburgo, Bruxelas, Liverpool, Munich, Amsterdan, assim 
como Dantzig, na Alemanha, e Lausen, pequena aldeia das proximidades da Basiléia. 
44 O engenheiro menciona, no seu relatório, o trabalho de Haussman, prefeito de Paris, em favor do sistema de esgotamento 
sanitário da cidade e chega a transcrever a lei de 22 de julho de 1882 que fixa as larguras das ruas e passeios parisienses, a 
título de modelo. 
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Em 1904 a cidade enfrenta uma grande epidemia de peste bubônica que, como Raimundo Lopes 

escreveria, “se alastrou na capital e em alguns pontos, determinando um êxodo parcial da população 

para os lugares não contaminados, e fazendo reinar, em São Luís, a desolação e o terror. Só um grande 

esfôrço clínico profilático, apoiado pela ação oficial, conseguiu liberar o Maranhão de uma das 

maiores crises que tem sofrido” (LOPES, 1970, p. 59).  

 

Segundo Lopes, “a comissão Godinho, trazendo para debelar a crise de 1904 os recursos sanitários 

então existentes no Rio e em São Paulo, iniciou a profilaxia moderna no Maranhão, depois 

sistematizada com a criação do Instituto Osvaldo Cruz, fundado como filial de Manguinhos, sob a 

direção do Dr. Cássio Miranda, dos serviços de profilaxia rural e dos da Fundação Rockefeller [...]” 

(LOPES, 1970, p. 61). A “comissão Godinho” era composta pelos médicos paulistas Victor Godinho e 

Adolpho Lindenberg que publicariam as memórias de sua passagem pelo Maranhão em artigos no 

jornal O Estado de São Paulo, reunidos, em 1906, no livro Norte do Brasil: através do Amazonas, do 

Pará e do Maranhão45.    

 

O saber médico toma a cidade por objeto, seja na atuação e nas memórias de viagem dos higienistas de 

São Paulo, Victor Godinho e Adolpho Lindenberg ou, ainda, nos artigos que Justo Jansen Ferreira46 

publica no Jornal do Comércio (Rio de Janeiro), sobre ‘o saneamento do Maranhão’ (1921), artigos 

reproduzidos pela imprensa oficial local. Os médicos paulistas Victor Godinho e Adolpho Lindenberg, 

ao narrarem sua estada em São Luís, chamam a atenção para os inconvenientes das ruas estreitas e dos 

grandes sobrados: 

 

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 numero de sobrados, alguns de tres e quatro andares, 
verdadeiros caixões de pedra e cal, dominando às vezes ruas inteiras e 
transformando-as em simples corredores. (GODINHO; LINDENBERG, 
1906, p. 154). 

 

Também a ocupação dos lotes e a falta de jardins são apontadas por estes higienistas como defeitos da 

parte velha: 

 

São Luiz do Maranhão é uma cidade axphyxiada pela condensação extrema 
dos seus edificios; e esse mesmo defeito se vai accentuando à medida que a 
cidade augmenta. Haja vista os bairros da Currupira e de S. Pantaleão, por 

                                            
45 “Ao deixar o Estado do Maranhão, onde tivemos o prazer de passar algum tempo e a ventura de combater com successo 
uma epidemia que durante seis mezes reinou em sua capital, enchendo os hospitaes de doentes, cobrindo as familias de lucto 
e entorpecendo a vida commercial e economica da cidade, tomámos a deliberação de fazer uma viagem de recreio ao Valle 
do Amazonas, antes de regressar a S. Paulo, de cuja Hygiene somos funccionarios” (GODINHO; LINDENBERG, 1906, p. 
05).  
46 Médico e professor catedrático de Geografia Geral e Corografia do Brasil no Liceu Maranhense e de Física, Química e 
Mineralogia na Escola Normal, Justo Jansen escreveu, entre outras, ‘Fragmentos para a Corografia do Maranhão’, em 1901. 
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onde a cidade está se extendendo com todos os seus defeitos, inclusive as 
ruas estreitas da parte velha. (GODINHO; LINDENBERG, 1906, p. 154).     

 

 
Figura 2.1 – Rua da Estrela – 1904. Fonte: MARANHÃO, 1904. 

 

Enfim, referindo-se à solidez característica das construções antigas, os autores lamentam: 

 

Infelizmente, accrescentamos nós, e que se nos perdôe o adverbio. A solidez 
é um estorvo à reforma progressista. (GODINHO; LINDENBERG, 1906, p. 
155).  

 

O fato é que as idéias sanitaristas conseguiram se institucionalizar - na reorganização sucessiva do 

Serviço Sanitário do Estado, em 1901, 1904 e 1916, na organização de um Serviço Sanitário 

Municipal (1922), no Serviço de Saneamento e Prophylaxia Rural (1922), no Serviço de Sanidade 

Escolar (1930), e no Serviço de Salubridade das Edificações (1936) - atualizando-se com certa 

freqüência.   

 

No período colonial e no Império, a legislação urbana – os Códigos de Posturas – preocupava-se com 

os aspectos estéticos da cidade, com o alinhamento das construções e a harmonia das fachadas, e não 

interferia na disposição dos ambientes e seus usos. “Assim, os governos não interferiam na 

organização interna das residências, cujas plantas, no entanto, eram extremamente semelhantes entre 

si, como se houvesse acordo tácito coletivo entre os moradores das cidades: todos habitando da mesma 

maneira, todos, pobres e ricos. Só variava a quantidade de cômodos.” (LEMOS, 1999, p. 13). 

 

Por outro lado, a cidade republicana, com seus edifícios ecléticos, seus cortiços e casebres, e com suas 

vilas operárias, “introduziu nos códigos exigências ligadas à higiene, sobretudo à da habitação. A lei 

entrou dentro de casa, não ficando só nas veleidades estéticas dos frontispícios” (LEMOS, 1999, p. 

17).  
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Nessa época, os Códigos Sanitários eram verdadeiros códigos de obras, regulando a construção das 

mais variadas tipologias arquitetônicas47. A preocupação era dotar as novas construções de boas 

condições higiênicas e corrigir os defeitos das construções existentes nas obras de reforma: 

 

Art. 54 – Serão visitadas systematicamente todas as casas em construcção ou 
em obras, afim de que sejam evitados todos os defeitos que possam 
prejudicar as suas condições hygienicas, devendo para isso o Intendente 
Municipal ouvir previamente a Directoria de Serviço Sanitário sobre todos 
os requerimentos [grifado no original] para todas as construcções novas ou 
obras [...] (Lei n°358, de 09 de junho de 1904).  

 

A operação para corrigir os “defeitos” das edificações existentes era nomeada de remodelação, e o seu 

objetivo era adaptar estes prédios a novas condições de uso e higiene, conferindo-lhes salubridade. Por 

outro lado, para adaptar os espaços públicos e ruas às novas tecnologias de transporte (automóveis), 

serviços (iluminação, esgotos, etc.) e de construção (concreto) que surgem no início do século XX, 

recorre-se às operações nomeadas de melhoramentos urbanos.  

 

 
Figura 2.2 – Palácio do Governo (ao fundo) e Prédio da Prefeitura, remodelado por  Palmério Cantanhede 

(1906) e Magalhães de Almeida (1929). Fonte: FERNANDES, 1929. 
 

As idéias de remodelação e de melhoramentos urbanos, correspondendo às aspirações higienistas, 

orientaram todas as gestões municipais48 e intervenções sobre a cidade até a metade da década de 3049. 

Até esse momento, prevaleceu o convívio com a forma urbana herdada, ainda que remodelada ou 

melhorada, e a transformação das características da cidade não constituía uma possibilidade concreta.  

 

                                            
47 Basta ver os capítulos que constituem nosso primeiro Código Sanitário: Ruas e praças públicas; Das habitações em geral; 
Quartéis; Prisões; Escolas; Hospitais; Hotéis e casas de pensão; Restaurantes, botequins, etc.; Açougues; Padarias e 
confeitarias; Fabricas e officinas; Mercados; Casas de banhos, barbeiros e cabelleireiros; Lavanderias publicas; Latrinas e 
mictorios publicos; Necroterios; Cemiterios; Theatros; Matadouros; Cocheiras e estabulos e Disposições gerais (Lei n°358, 
de 09 de junho de 1904). 
48 De 1926 a 1945, médicos e engenheiros sucederam-se nos mandatos mais prolongados e produtivos de prefeito de São 
Luís. As administrações de militares ou advogados foram circunstanciais e pouco significativas, até pelos curtos períodos em 
que ocorreram. 
49 Nessa época, a remodelação era um termo utilizado correntemente em documentos, oficiais ou não, e nos artigos de 
jornais, mas que não foi institucionalizado na legislação local. Manteve-se, deste modo, a flexibilidade de entendimento (sem 
uma definição fechada ou uma regulamentação das práticas) necessária a uma ressemantização desse termo, em períodos 
posteriores. 
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Nesse contexto desalentador e saudosista, para o qual os remanescentes da segunda geração (Coelho 

Neto, Graça Aranha, Dunshee de Abranches, Viriato Corrêa e outros) não retornaram, os jovens 

reúnem-se em torno do professor Antônio Lobo e de Fran Paxeco, em um grupo que se denominava 

Novos Atenienses e que incluía intelectuais como Justo Jansen, Barbosa de Godóis e José Augusto 

Corrêa. 

 

“Arregimentados, apoiando-se mutuamente, lutando contra a descrença e a falta de estímulo, 

cresceram em número e acabaram por se congregar numa Academia Maranhense de Letras, em 1908 

[fundada por Antônio Lobo]; depois fundaram o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão 

(1926)” (MEIRELES, 2001, p. 312). Entre os intelectuais de destaque nesse período, além de Antonio 

Lopes da Cunha, figuram Maranhão Sobrinho e Corrêa de Araújo, poetas, Humberto de Campos, 

Astolfo Marques, Godofredo Viana, escritores, e Raimundo Lopes e Aquiles Lisboa, cientistas50.    

 

Se parte desses intelectuais formou-se na Europa, um número significativo deles, em todas as três 

gerações citadas, formaram-se bacharéis pela Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. A 

proximidade institucional entre esta faculdade pernambucana e o Maranhão remonta ao período 

monárquico, quando o Instituto de Humanidades, dirigido por Pedro Nunes Leal, obteve, para os 

exames prestados por seus alunos em São Luís, o reconhecimento da Faculdade de Direito de Olinda, 

estabelecendo uma via de acesso direto entre as duas instituições.  

 

Entre 1832 e 1922, trezentos e sete (307) maranhenses formaram-se na Faculdade de Olinda. Quando 

não foram para lá financiados por ciclos econômicos favoráveis, foram financiados pela poupança 

provinciana acumulada, em um esforço dos patriarcas para habilitarem seus descendentes a atuarem na 

máquina estatal, na posição privilegiada de advogados (CORRÊA, 1993). Para estes intelectuais 

Recife seria uma referência cultural sempre presente51, mesmo no que dizia respeito ao urbanismo, 

sendo citada, vez por outra, nos artigos e textos que tratavam do assunto. 

 

Segundo Pontual, “os eventos ocorridos na cidade [Recife] irradiavam-se por todo o Nordeste, dado 

que ela exercia posição de centro cultural da região” (1999, p. 91), nas primeiras décadas do século 

XX. Entre os eventos ou movimentos culturais pernambucanos de maior importância nesse período, 

destaca-se a arquitetura de Luís Nunes, o grupo de intelectuais da Revista do Norte, o movimento 

Ciclo Recife, o Movimento Regionalista de Gilberto Freyre e a diversificação do ensino superior 

(PONTUAL, 1999). 

 

Em São Luís, no contexto de crise econômica do início do século, além dos cargos do funcionalismo 

público, o aparecimento das primeiras instituições de ensino superior do Maranhão – a Faculdade de 

                                            
50 Para identificar o campo de atuação dos intelectuais utilizamos a classificação adotada por Meireles (2001). 
51 Desde a chamada Escola do Recife, constituída por discípulos do pensamento de Tobias Barreto, e da qual participaram 
maranhenses como Benedito Leite, Urbano Santos, Viveiros de Castro e, mesmo, Graça Aranha (CHACON, 1969). 
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Direito, fundada em abril de 1918, a Escola de Farmácia, fundada em 1922, e a Faculdade de Farmácia 

e Odontologia, fundada em 1925 - abre um campo de atuação para os intelectuais locais52. A própria 

fundação dessas instituições é resultado da atuação de intelectuais como o maranhense Domingos de 

Castro Perdigão e o português Fran Paxeco53. A essas iniciativas somou-se a construção do Palácio da 

Educação, onde funcionaria o Liceu Maranhense e a Escola Modelo. 

 

De acordo com Nunes (2000), a fundação dessas instituições de ensino foi legitimada pelo mito da 

Atenas Brasileira. Analisando os discursos pronunciados nas seções solenes de fundação das escolas e 

faculdades deste período, Nunes observa que, nestas falas, “as primeiras agências de reprodução e 

consagração intelectuais ao nível regional tinham como meta dar continuidade a uma tradição “local”: 

- a tradição de ser representante “nacional” de certa modalidade de conhecimento consagrado, tido 

como modelo de erudição” (2000, p. 258). Assim, as referências à condição de Atenas Brasileira, 

constituíram-se em uma estratégia para estruturar um campo de conhecimento local54. 

 

Nos anos 20 e 30, período de estagnação econômica, o Maranhão fornecia intelectuais às frentes 

literárias e científicas de outros estados, a exemplo de Viriato Corrêa, Humberto de Campos e 

Raimundo Lopes. Os dois primeiros viriam a pertencer à Academia Brasileira de Letras, o terceiro, 

irmão mais novo de Antonio Lopes, teria um papel importante na construção da geografia humana 

brasileira e precederia a Nunes Pereira, estudioso da etnologia, etnografia e antropologia brasileiras, 

ligado a Mário de Andrade e ao movimento modernista, na busca das raízes nacionais. 

 

Os intelectuais maranhenses participavam do debate cultural também no plano nacional. Como pano 

de fundo da Semana de Arte Moderna de 1922, assistia-se ao debate emblemático entre dois desses 

maranhenses “desterrados”, Coelho Neto, conservador, e Graça Aranha, modernista que reivindicava a 

atualização histórica da Academia Brasileira de Letras.  

 

“Quanto aos que ficaram em São Luís, foram contemporâneos das condições materiais de decadência, 

(...) construíram um trabalho intelectual disperso (Nascimento de Morais), fragmentário (Antonio 

Lopes) e não-coetâneo (Corrêa de Araújo)”, escreve Corrêa (1993) e apesar das instituições – 

Academia Maranhense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão -, sociedades literárias 

– Oficina dos Novos, Atualidades - e movimentos culturais – as Exposições Universais, Novos 

Atenienses - organizados, ou não, por estes intelectuais, o debate cultural, segundo Rossini Corrêa 

(1993), “foi distanciando-se, com velocidade estarrecedora, da dinâmica da discussão para a renovação 

                                            
52 Nesse período, surgem também escolas profissionalizantes, como a Escola de Enfermagem, em 1919, a Escola Superior de 
Comércio, em 1922, e a Academia do Comércio do Maranhão, em 1926. 
53 A faculdade de Farmácia e Odontologia iria ocupar um imóvel de estilo eclético, construído com a demolição de alguns 
sobrados de arquitetura tradicional luso-brasileira, no governo de Urbano Santos (1919 – 1922). 
54 Para Nunes, “a eficácia simbólica da estratégia acionada pode ser considerada mediante a capacidade de instituição do 
descontínuo a partir do contínuo, isto é, em nome de uma tradição de produção intelectual não fundamentada em um 
aprendizado formal e metódico, institui-se as primeiras escolas e faculdades” (2000, p. 258). 
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estética brasileira, concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, com acentuado direcionamento para 

Recife e Belo Horizonte”.  

 

O academicismo prevalecia em maior ou menor medida, em diferentes campos de atuação dos 

intelectuais locais. Assim, a escultura maranhense das décadas de 30 e 40 é dominada pelas figuras de 

Newton Sá e Flory Gama, mestre e discípulo, que “continuariam acadêmicos até o final de seus dias, 

não deixando entrever em suas obras quase nenhum vestígio das novas concepções estéticas da 

escultura moderna” (FORTES, 2001, p. 51).  

 

Mas nos anos 30, entre os intelectuais locais mantinha-se aceso o ideal da renovação cultural, com a 

fundação do Cenáculo Graça Aranha e do suplemento Renovação, do Diário do Norte55: “a esperança 

da renovação literária ficou depositada na mocidade, congregada no Cenáculo Graça Aranha, sob o 

estímulo participante de Antonio Lopes – intelectual proveniente de numerosos movimentos culturais” 

(CORRÊA, 1993, p. 217). 

 

Segundo Josué Montello, “por esse tempo éramos muitos. Mais de vinte, quando fundamos o 

Cenáculo Graça Aranha, por sugestão dele [Antonio Lopes]. E tão prontos, todos nós, que foi preciso 

que cotisássemos para mandar fazer a moldura do retrato de nosso patrono, obra de J. Figueiredo. 

Inaugurado o Cenáculo, com uma solenidade no Cassino Maranhense, puxada a poesias e discursos, 

não tardou que o retrato do romancista de Canaã fosse posto ao prego, para atender as despesas 

prementes do próprio Figueiredo” (LOPES, 1975). 

 

No entanto, a necessidade de novas experiências e de reconhecimento nacional, mais uma vez, 

desfalca os movimentos artístico-literários locais e esvazia o esforço de renovação cultural. Antonio de 

Oliveira, citado por Corrêa, afirma, relembrando; “Renovação extingue-se com a debandada de quase 

todos os seus fundadores para fora da ilha. Não deixou maiores frutos [grifo do autor], mas deve ser 

lembrado pelo que representa como anseio de um punhado de jovens talentosos. E também pelo 

estímulo e pelo brilho pessoal da figura ímpar do saudoso mestre e amigo que foi Antonio Lopes da 

Cunha” (CORRÊA, 2001, p. 214). Mais do que uma tomada de posição estética denota-se, com a 

fundação do Cenáculo, a preocupação de Antonio Lopes com a formação das novas gerações e a 

renovação cultural. 

 

A grande influência de Antonio Lopes é testemunhada em depoimento, escrito em 1953, de Antônio 

de Oliveira, onde o ensaísta maranhense afirma que “nestes últimos trinta annos Antônio Lopes esteve 

sempre à frente de quase todos os movimentos literários promovidos pelos moços do Maranhão. 

Portanto, sua influência na formação desses moços constituirá, sem dúvidas, um capítulo interessante 

                                            
55 O que, aparentemente, reforça a tese de Rossini Corrêa, ao afirmar que “ninguém implantou a nova ordem estética no 
Maranhão da década de 20. Se alguém o tivesse feito, que necessidade teria a Geração de 30 de reensaiar, e sem sucesso!, o 
caminho de chegada para a radicação legítima do modernismo em terras gonçalvinas?...” (CORRÊA, 2001, p. 197). 
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da história da literatura maranhense” (OLIVEIRA, 1953). Alguns desses “moços” congregados por 

Antonio Lopes na década de 30 no Cenáculo Graça Aranha, eram Josué Montello, ensaísta literário e 

ficcionista, Franklin de Oliveira, crítico cultural e ensaísta sócio-político, Manuel Caetano Bandeira de 

Melo, poeta, tradutor e ensaísta literário e científico, Corrêa da Silva, poeta, Sebastião Corrêa, Ignácio 

Rangel56, planejador do desenvolvimento e ensaísta econômico, Oswaldino Marques, escritor, Odylo 

Costa, filho, poeta, ficcionista e jornalista, e o próprio Antônio de Oliveira, crítico, ensaísta e 

estudioso da cultura luso-brasileira57.  

 

Do ponto de vista político, nos anos 30, “a intelectualidade mais antiga endossaria, em sua maioria, o 

estado-novismo de Paulo Ramos, expressão estadual do fascismo de Getúlio Vargas, arquivando muito 

da preocupação com a renovação cultural, preocupada que estava com a funcionalidade laudatória da 

democracia autoritária (CORRÊA, 1989, p. 37). Segundo Corrêa, “os argumentos de Antonio Lopes e 

a militância de Ignácio Rangel, sozinhos e/ou reunidos, não conseguiram, de um ângulo tendencial, 

embargar no ambiente acadêmico, o compromisso e a colaboração com os matizes do autoritarismo 

[...]” (1989, p. 65). 

 

O governo Paulo Ramos, a partir de 1936, buscaria esvaziar os fisiologismos locais, expandindo e 

profissionalizando a máquina administrativa, para tanto, manteria relações estreitas com os intelectuais 

ludovicenses, que “situados na fronteira da convicção e da contingência, (...) não escolheram as 

circunstâncias da realidade concreta em que necessitavam intervir, no espaço profissional das relações 

sociais cotidianas” (CORRÊA, 1993, p. 210). Na década de 30, portanto, os intelectuais locais – 

escritores, jornalistas, advogados, professores - faziam-se cada vez mais presentes e atuantes nas 

esferas administrativas do Estado e do Município58. 

 

O intelectual maranhense da primeira metade do século XX atuava, muitas vezes ao mesmo tempo, em 

diversas esferas da vida social, como professores - criando faculdades, produzindo trabalhos teóricos - 

em cargos públicos - participando de comissões, criando instituições - organizando ou participando de 

eventos culturais - saraus, palestras - como redatores de jornais - fundando jornais, escrevendo artigos. 

Esses canais de expressão e atuação ampliavam a repercussão das idéias e práticas defendidas por 

estes intelectuais, ainda que tal repercussão se limitasse ao ambiente cultural local. 

 

                                            
56 Preparado por Lopes para o positivismo, Ignácio Rangel “pode ser considerado, nunca em estado puro, o último 
representante heróico do positivismo maranhense, ao participar da Revolução de 30, da Aliança Nacional Libertadora e da 
resistência ao Estado Novo” (CORRÊA, 2001, p. 144). Rangel seria um dos três principais economistas brasileiros do século 
XX, ao lado de Celso Furtado e Caio Prado Jr. 
57 Utilizamos a classificação de Corrêa (1993), para identificar as áreas de atuação destes intelectuais. 
58 Rossini Corrêa (1993), ao demonstrar a importância do papel dos intelectuais na ampliação e renovação da máquina 
burocrática do Interventor Federal em São Luís (Paulo Ramos), chama a atenção para o “reforçamento da organização 
federal, consolidando-se como reguladora social legítima das alternativas políticas e administrativas brasileiras” (CORRÊA, 
1993). 
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A atividade jornalística no Maranhão é exercida, desde seu início, como um canal a mais para a 

expressão de escritores, advogados, professores, pesquisadores, enfim, de todos os que estavam 

envolvidos com a vida cultural e política da cidade. E mais, esse meio de expressão, geralmente sob 

controle dos próprios intelectuais, fundados ou dirigidos por eles, conferia certa liberdade para 

divulgação de suas idéias, mesmo em um contexto de regime autoritário como na Era Vargas. 

 

É deste modo que a influência dos intelectuais que permaneceram em São Luís, e não só de Antonio 

Lopes, alcançava os mais variados aspectos da vida sócio-cultural ludovicense, incluindo aí as 

intervenções e idéias sobre a cidade. 

 

Nas décadas de 20 e 30 do século passado, o urbanismo maranhense encontrava já o seu espaço na 

imprensa. O lugar do urbanismo, no Maranhão do início do século, era nos relatórios e planos 

sanitaristas, relatórios oficiais do Interventor Federal e nos artigos de jornais como O Imparcial e o 

Diário do Norte59 e de periódicos como a Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. 

Não por acaso, além das citações eventuais aos aspectos urbanísticos de São Luís, os artigos sobre a 

cidade ganham espaços definidos e periódicos nos jornais, em colunas como A Cidade, publicada no 

Diário do Norte, fundado por Antonio Lopes, e Nossa Cidade, d’O Imparcial. 
 

Em fins da década de 30 e início dos anos 40 encontramos reflexos de uma nova forma de pensar a 

cidade em artigos de jornais e no próprio modo de vida local. Os ludovicenses acostumavam-se a 

freqüentar as matinês ou vesperais dos elegantes cinemas e a ler as últimas notícias de Hollywood, 

impressas semanalmente na página “Novidades Cinematográficas”, do Diário do Norte, convivendo 

com uma arquitetura inovadora para os padrões locais (o Art Dèco) e com novas imagens e idéias 

sobre a cidade. 

 

 
Figura 2.3 - Cine Roxy. Fonte: JORGE, 1950. 

 

                                            
59 As páginas de nossos jornais já veiculavam diferentes discursos em torno dos trabalhos de infra-estrutura necessários à 
capital, desde o último quartel do século XIX. Um exemplo foi a discussão travada, pelos jornais, entre os engenheiros 
Palmério de Carvalho Cantanhede e Francisco Calaça, chefe da Comissão Hydráulica do Maranhão. Os artigos foram 
reunidos e impressos em forma de brochura pela tipografia do próprio jornal (PACOTILHA, 1885). 
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Com a aproximação do Brasil com os Estados Unidos até a adesão aos países aliados, na Segunda 

Grande Guerra, o ludovicense, que sempre esteve tão próximo e influenciado pela cultura européia, 

descobre os ídolos do cinema americano e seus automóveis, descobre também os urbanistas 

americanos com seus arranha-céus. 

 

Em editorial datado de abril de 1939, em jornal de grande circulação em São Luís, referindo-se ao 

predomínio do ficus-benjamin na arborização da cidade, particularmente na praça João Lisboa, o 

editor sugere a substituição destas árvores por espécies brasileiras, em nome da “remodelação da praça 

mais movimentada de S. Luis...” (DIÁRIO DO NORTE. A cidade. São Luís. QUA, 20/04/1939, p 

08), fazendo uma referência ao que está acontecendo em Pernambuco, onde “a prefeitura do Recife 

está libertando a cidade de Maurício de Nassau da monotonia do fícus-benjamin”. 

 

 
Figura 2.4 - Anúncio de automóvel americano, comum nos anos 40. Fonte: JORGE, 1950. 

 

Nesse artigo, o editor faz notar que “quando foram derrubadas duas ou três d’aquellas ‘bellissimas’ 

arvores do largo do Carmo, os sanluisenses ficaram tristes”, e observa; “não é que realmente achem 

bonitas as arvores. É o apego ao passado, esse apego que deixou S. Luis ficar parada nos seus aspectos 

de burgo colonial português” (DIÁRIO DO NORTE. A cidade. São Luís. QUA, 20/04/1939, p 08). 

Esse desejo de modernização fica ainda mais evidente em editorial publicado dias depois no mesmo 

jornal, que reproduzimos a seguir:  

 
Quasi todas as capitaes brasileiras estão obedecendo à nova divisa lançada 
pelos urbanistas americanos: - Para o alto! E os arranha-céus apparecem 
nessas cidades, na sua imponencia de “elephantes cinzentos”, como foram 
alcunhadas pelo vulgo. 
São Luis obedeceu a essa divisa ahi pelos fins do século XVIII e começos do 
XIX. Quando, na maioria, as capitaes das provincias eram peguenos burgos 
de construções rasteiras, a nossa “urbs” preparava sobrados no estylo 
colonial, os tais “palacios de porcellana” do viajante francês impressionado 
com a riqueza dos azulejos dos solares da fidalguia maranhense. 
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Hoje S. Luis, em vez de construir para o alto, contraria o lemma do 
urbanismo actual: constróe uns casinhotos marca jaboty ou seja, - bangalô 
agachado... 
Contentemo-nos com imaginar o largo do Carmo, no anno 2.000, cercado de 
arranha-céus. Até lá, provavelmente, a cidade se lembrará de que precisa 
acompanhar a marcha do progresso, caso não queira continuar enkystada nos 
seus aspectos coloniaes. (DIÁRIO DO NORTE. A cidade. São Luís. QUA, 
26/04/1939, p 08). 

 
O editorial inicia fazendo referência aos princípios do modernismo internacional, a “nova divisa dos 

urbanistas americanos”, e, apesar de incorrer em certo anacronismo quando se refere aos “sobrados no 

estylo colonial”, é bastante eficiente em seu propósito ao criticar, de uma só vez e em nome de um 

progresso representado pela verticalização da cidade, o nosso ecletismo - os “casinhotos marca jaboty” 

- e os “aspectos coloniaes” que, dava a entender, precisavam ser superados. 

 

Mais do que sugerir a “atualização histórica” do nosso ideário urbanístico, o editor desconsidera a 

importância dos “tais palácios de porcellana”, apesar de reconhecer-lhes o valor para determinada 

época histórica. Ou seja, o relativismo histórico não impediu que se apregoasse a substituição do 

patrimônio construído nos séculos anteriores pelos arranha-céus que cercariam o largo do Carmo no 

ano 2000. 

 

Vale dizer que, na literatura, é na segunda metade da década de 40 que a historiografia maranhense 

localiza os movimentos culturais de renovação, com o mensário Malasarte, “cujos responsáveis 

diretos e compósitos foram Corrêa da Silva e J. Figueiredo/José Brasil e Bandeira Tribuzzi” 

(CORRÊA, 1989, p. 79). Lembremos que os dois primeiros, Corrêa da Silva e J. Figueiredo, 

participaram ativamente do Cenáculo Graça Aranha, nos anos 3060. O jornal Malasarte era o veículo 

de comunicação de um grupo de artistas e escritores que viria a ser nomeado de Grupo Ilha ou Grupo 

da Movelaria (a Movelaria Guanabara, onde o grupo se reunia), do qual destacam-se as figuras de 

Bandeira Tribuzi, Lago Burnett e Ferreira Gullar. É, portanto, com a Geração de 45 que o 

modernismo – finalmente - aporta no Maranhão (CORRÊA, 1989). 

 

A produção literária do início do século passado é entendida por Meireles como “inferior às dos ciclos 

anteriores, embora se caracterize pelo empenho sadio na luta pelo restabelecimento dos foros de 

grandeza intelectual da terra” (2001, p. 312). De seu lado, Corrêa (1989, 2001) aponta, na produção 

cultural das décadas de 30 e 40, o apego às formas literárias tradicionais, parnasianas, excluindo-a da 

esfera do movimento modernista nacional, com a ressalva de que algumas instituições fundadas neste 

período “representaram experiências memoráveis, quando compreendidas como ensaios de edificação 

                                            
60 O grupo do Cenáculo Graça Aranha, segundo Bandeira Tribuzi (1962), tinha conhecimento do movimento modernista e 
suas idéias, contudo, “a morte e a migração não permitiram o aguçamento de sua experiência estética no espaço estadual” 
(CORRÊA, 1989, p. 126). 
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de mecanismos alternativos, ainda que regulares e tradicionais, às estruturas de intervenção cultural” 
(CORRÊA, 1993, p. 217) 61. 

 

Por outro lado, Corrêa (1989) refere-se ao modernismo como um movimento cultural homogêneo e, 

naquele momento, hegemônico no país, interessando-se pelos representantes estaduais da estética 

literária oriunda do modernismo paulista, que prevaleceram em diferentes contextos (Recife, Belo 

Horizonte e São Luís). Consideramos, como Nunes (2001), que o modernismo brasileiro, 

caracterizado pela busca das raízes nacionais, congregou movimentos distintos e, em alguns aspectos, 

até antagônicos, como as vanguardas paulistas responsáveis pelo Manifesto Antropofágico e o 

Movimento Regionalista de Gilberto Freyre62, no Recife. 

 

O regionalismo era uma referência de renovação cultural importante que chegou a São Luís através da 

formação de sua elite intelectual (neste período os intelectuais formavam-se em Recife, como antes se 

formavam em Coimbra), através da imprensa – Gilberto Freyre escrevia uma coluna no jornal Diário 

do Norte, fundado por Antonio Lopes – e pela própria situação geopolítica do Maranhão no cenário 

nacional, uma vez que o movimento regionalista se dá “em meio à decadência econômica do Nordeste, 

depois de esta região haver acumulado riquezas com a produção de açúcar” (NUNES, 2001, p. 49), 

cultura agro-exportadora como o algodão, que também financiou o desenvolvimento urbano no 

Maranhão do século XIX. 

 

Baseando suas análises nas obras literárias (poesia e prosa) dos intelectuais da época, esses autores 

apontam, no entanto, potencialidades que não foram reconhecidas (MEIRELES, 2001) ou que não 

chegaram a se concretizar (CORRÊA, 1993) nos intelectuais que permaneceram em São Luís.   

 

Sem estabelecer uma discussão estética em torno da renovação literária, sem um movimento de 

contestação e proposição de novas estruturas, e sem a publicação de um livro-marco, no Maranhão, a 

ocorrência de um Côrrea da Silva, com seus poemas modernos, não foi o suficiente, segundo Rossini 

Corrêa (1989), para alavancar o movimento modernista. No entanto, o próprio Rossini Corrêa, 

ressalva; “quem se debruce sobre os Antonio Lopes e os Jerônimo Viveiros constatará potencialidades 

que, se desenvolvidas, os levariam a uma participação relevante ou complementar, nos debates 

                                            
61 Corrêa refere-se ao movimento cultural denominado Academia dos Novos e à Academia Maranhense de Letras, aos quais 
acrescenta, como esperança de renovação literária desse período, o Cenáculo Graça Aranha. 
62 Gilberto Freyre (1900 – 1987), sociólogo, pintor, poeta e romancista, nasceu no Recife e formou-se em Artes Liberais, 
com especialização em Ciências Políticas e Sociais, pela Universidade de Baylor (Waco, Texas). Com o estudo Vida Social 
no Brasil nos Meados do Século XIX, obteve o grau de Mestre em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais, na Universidade de 
Columbia (Nova York), onde foi aluno de Franz Boas. Realizou viagens de estudos à Europa e atuou como professor 
extraordinário em diversas universidades americanas. Preocupado com a investigação da realidade nordestina e nacional, em 
1926 Freyre organizou o 1° Congresso Regionalista e, em 1934, o 1° Congresso Afro-Brasileiro. Fundou diversas cátedras de 
sociologia em universidades brasileiras. Por sua oposição ao governo Vargas, chegou a exilar-se em Lisboa em 1931. Em 
1946 foi eleito deputado federal e participou da Assembléia Constituinte. É de sua autoria o projeto que cria o Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, em 1948. Publicou, entre outros, Casa-Grande & Senzala (1933), Sobrados e 
Mucambos (1936), Mucambos do Nordeste (1937), Nordeste (1937), Açúcar (1939), Problemas Brasileiros de Antropologia 
(1943), Perfil de Euclides e Outros Perfis (1944), Sociologia (1945). 
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nacionais” (CORRÊA, 1993, p. 186). Corrêa reconhece ainda que Antonio Lopes garantiu, com sua 

influência sobre a mocidade, a “projeção da cultura maranhense na civilização brasileira sem conceder 

prioridade ao código estético” (2001, p. 212). 

 

O exame da trajetória dos intelectuais desse período, como Antonio Lopes, pode revelar aspectos que 

transcendam, no tempo e nas concepções, sua filiação a uma nominada corrente literária 

“decadentista” (MEIRELES, 2001), conferindo ou explicitando outros sentidos para as instituições 

culturais apoiadas na atuação destes intelectuais. 

 

A atuação dos intelectuais maranhenses do início do século era multifacetada e abrangente, ou seja, 

não era especializada, e suas idéias orientavam-se em duas direções: para a variedade dos campos da 

arte e da ciência em voga – na literatura, jornalismo, arqueologia, geografia, história, etc. -, e para os 

canais e instrumentos de divulgação disponíveis – jornais, livros, aulas, eventos culturais, etc. 

 

Se a cidade do início do século pertencia aos “especialistas competentes em matéria de hygiene 

urbana” (CANTANHEDE, 1902, p. 36), os “vestígios” da história, os traços do passado construído, 

começavam a interessar aos intelectuais que moravam na cidade e nas décadas de 10 e 20 

encontramos, na imprensa local, artigos a respeito do patrimônio cultural local. 

 

Se, por um lado, na literatura, como nas artes plásticas e na música, a Geração de 30 não logrou 

renovar os conceitos culturais maranhenses e manteve-se o prestígio das formas parnasianas 

conservadoras, por outro lado, são esses intelectuais que irão trabalhar pela identificação dos valores 

patrimoniais em São Luís.  

 

E mais, a partir de preocupações desses intelectuais com o patrimônio histórico edificado 

multiplicaram-se os estudos sobre a história da cidade, em artigos e ensaios publicados na Revista do 

Instituto de Geografia e História do Maranhão, em periódicos mensais (Revista Maranhense, Revista 

da Semana) e na imprensa local (Pacotilha, Diário do Norte, O Imparcial). 

 

São os intelectuais dessa geração dita decadentista (MEIRELES, 2001), sem reconhecimento 

(CORRÊA, 1989), armados de um espírito cientifico positivista (CORRÊA, 1989), saudosos herdeiros 

da Atenas Brasileira (LACROIX, 2000), tendo que criar, a duras penas, as condições necessárias ao 

debate e à renovação cultural (MEIRELES, 2001), próximos de ambientes culturais e experiências 

urbanísticas como as de Recife (CORRÊA, 1993), em um ambiente cultural que desejava a 

modernização da cidade colonial, que irão apontar o valor do patrimônio histórico que possuíamos. 

 

Entre tantas outras preocupações e contando com meios tão escassos e tão poucos interlocutores, esses 

intelectuais envolveram-se com o destino da cidade, defendendo posições divergentes ou mesmo 
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antagônicas aos interesses dominantes, e, por vezes, bastante avançadas para sua época e situação. 

Eram professores, advogados, cientistas, poetas, militares até, e foram os primeiros a identificar e 

registrar o patrimônio construído pelas gerações passadas, conferindo-lhe valor e defendendo a sua 

preservação. Examinaremos, a seguir, as idéias e a atuação desses intelectuais, dos que ficaram e dos 

que partiram da ilha, na construção das noções de preservação que orientaram as intervenções na 

cidade de São Luís, no início do século passado. 

 

 

2.2 Beirais contra Platibandas 
 

 

Maranhense de Brejo dos Anapurus que vem para a capital realizar seus estudos preparatórios, 

Henrique Costa Fernandes (1881 – 1969) forma-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de 

Direito do Recife, no ano de 1907. Depois de formado, Costa Fernandes atua como advogado no 

Amazonas, doutorando-se pela antiga Universidade de Manaus onde era professor da cátedra de 

Direito Internacional. 

 

De volta ao Maranhão, torna-se Juiz de Direito na sua terra natal e, em São Luís, atua como redator do 

jornal A Pacotilha. Em 1929 Barros de Vasconcelos, desembargador e ex-Secretário de Fazenda no 

governo de Godofredo Viana (1922 – 1926), descreve Costa Fernandes como um “magistrado culto e 

de alto senso jurídico, catedrático de Direito Internacional na Universidade de Manaus, outrora 

professor, jornalista, funcionário de Fazenda” (VASCONCELOS, 2003, p. 22).  

 

Foi na condição de Juiz de Direito, como está estampado na folha de rosto da primeira edição, atuando 

na 4ª Vara da Capital, que Henrique Costa Fernandes escreveu Administrações Maranhenses (1822 – 

1929), uma extensa pesquisa de documentos oficiais e legislação, publicado pela Imprensa Oficial 

durante o governo de Magalhães de Almeida, em novembro de 1929.  

 

 
Figura 2.5 – Dr. Henrique Costa Fernandes. Fonte: FERNANDES, 2003. 
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O então desembargador Henrique Costa Fernandes, viria a ser presidente da Corte de Apelação e do 

Superior Tribunal Eleitoral do Maranhão, exercendo, por três vezes, o mandato de deputado estadual. 

Costa Fernandes seria membro do Instituto Histórico e Geográfico e ingressaria na Academia 

Maranhense de Letras em julho de 1948.  

 

Segundo Joaquim Vieira da Luz (1948), Costa Fernandes, já desembargador, viria a pertencer à 

Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional do Município, depois de sua fundação em 1943, o que 

demonstra a importância política desta Comissão, que reunia figuras eminentes da sociedade local. 

 

Costa Fernandes, em seu livro Administrações Maranhenses (1822 – 1929), revela a forma como os 

poderes públicos se relacionavam com a cidade existente e o patrimônio construído, na República 

Velha. Como alerta o prefaciador, desembargador Benedito de Barros de Vasconcelos, e como se pode 

ler na dedicatória – acompanhada de foto de Magalhães de Almeida -, este trabalho era uma 

homenagem do autor ao então presidente do Estado: 

 

Ao eminente amigo, Presidente Magalhães de Almeida, em preito de sincera 
homenagem de conterrâneo e admirador, homenagem perfeitamente 
justificada pelos grandes serviços que vem prestando à terra maranhense, 
num governo laborioso, liberal e honesto. (FERNANDES, 2003, p. 34). 

 

No entanto, fazendo notar que tal homenagem não diminui o mérito de uma obra rigorosa e pioneira, 

Barros de Vasconcelos afirma que “o preito, porém, saiu justo e comedido, redundando em bom 

serviço às letras maranhenses, historiando a vida administrativa do Estado, como fonte de grande 

ensino para os que a servem, dirigentes ou partes. Suponho que pela primeira vez tal se empreende 

entre nós” (VASCONCELOS, 2003, p. 22). 

 

Obra escrita com o foco voltado para figuras e acontecimentos recentes ou, mesmo, de sua época, o 

livro Administrações Maranhenses (1822 – 1929), segundo Sebastião Moreira Duarte em uma 

pequena memória da segunda edição, não pretendia estar “imune ao viés de quem foi “testemunha 

ocular da notícia”” e, por isso mesmo, teria o valor de uma pesquisa de observação participante, 

“repositório de informações, preciosas, ademais de tudo, porque reúnem muito do que ficou disperso 

em documentos talvez já perdidos, e que dificilmente chamariam a atenção de um compilador não 

“inserido no contexto”” (FERNANDES, 2003, p. 15). 

 

Sobre as fontes utilizadas por Fernandes, afirma o seu prefaciador e amigo Barros de Vasconcelos: 

 

De qualquer maneira, o trabalho é de bons e perenes informes, hoje de 
obtenção difícil. Os relatórios e as mensagens, que constituem o manancial 
vivo das pesquisas em torno das administrações afastadas, já não se 
encontram nos arquivos públicos [em 1929]. 
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Quantos planos esboçados, quantas idéias boas nesses escritos esquecidos! 
Dados estatísticos, erros e fatos condenáveis, posto que repetidos em gestões 
seguidas, merecem o registo para o estudo dos que têm sobre si os interesses 
do Estado. (VASCONCELOS, 2003, p. 23). 

 

O livro está organizado em tópicos, dos quais um está diretamente relacionado com nosso objeto de 

estudos, OBRAS PÚBLICAS, referente ao período da administração de Magalhães de Almeida. Sobre 

os períodos administrativos anteriores, os itens que se referem ao assunto que abordamos neste 

trabalho – urbanismo e preservação – fazem parte do tópico ECONOMIA E FINANÇAS, e intitulam-se 

Serviços de Profilaxia, Higiene do Estado, Serviço de Água e Esgoto da Capital, Desenvolvimento dos 

Serviços de Água, Esgoto e Luz, e Aquisições, reconstruções e reparações de Prédios.   

 

Escrevendo em um tempo em que, segundo Vasconcelos, “todos os governos devem, principalmente, 

saúde e trabalho aos seus administrados” (2003, 29), Costa Fernandes cita as medidas de saúde 

pública no combate às epidemias e a instalação dos serviços de infra-estrutura urbana; água, esgoto, 

luz, e também transportes, comentando os serviços do porto e a construção da ferrovia São Luís – 

Teresina.  

 

Comentando os fatos administrativos do governo de Urbano Santos (1918 – 1922), Costa Fernandes 

fala das aquisições, reconstruções e reparações de prédios pelo Estado. Fernandes não utiliza, para os 

períodos anteriores à administração de Magalhães de Almeida, o termo remodelação, mas narra a 

substituição vantajosa – na sua opinião – do “antigo”, ou seja, da arquitetura tradicional luso-

brasileira, pelo “belo”, a arquitetura eclética: 

 

[...] o antigo Palácio das Lágrimas, cujas paredes de resistente construção, 
enegrecidas pelos anos, foram derrubadas e, no terreno dele, levantado o 
belo edifício onde funciona a Escola-Modelo Benedito Leite. 
(FERNANDES, 2003, p. 106). 

 

Utilizando-se de mensagens oficiais, dos relatórios do prefeito Jaime Tavares e de artigos da imprensa 

local como fontes, Henrique Costa Fernandes trata da gestão do presidente Magalhães de Almeida, no 

período imediatamente anterior à Revolução de 30 e à chegada, em 1936, do urbanismo modernista em 

São Luís. Magalhães de Almeida, ao assumir o governo, extingue a repartição de Obras Públicas, 

transferindo para outras repartições os funcionários vitalícios e demitindo os demais. Em seu 

comentário, Fernandes deixa entrever as relações hierárquicas entre o prefeito da capital e o presidente 

do Estado: 

 

O Dr. Jaime Tavares, sendo nomeado, pelo mesmo presidente, para exercer 
as funções de Prefeito Municipal da Capital, passou, desde então, a 
superintender o Serviço de Obras do Estado sem remuneração alguma, 
prestando, por esse modo, o operoso e distinto engenheiro, relevantes 
serviços como auxiliar da atual administração estadual. (FERNANDES, 
2003, p. 339). 
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Para todas as intervenções em prédios públicos nessa administração (1926 – 1929), Costa Fernandes 

utiliza o termo remodelação. Com um sentido diverso do que se encontra no urbanismo deste período, 

Fernandes utiliza ainda, o termo embelezamento, para uma intervenção no hall do prédio da Prefeitura. 

Encontramos o termo melhoramentos, tanto no texto do próprio Henrique Costa Fernandes, quanto nas 

citações das mensagens oficiais de Magalhães de Almeida, ora referindo-se à implantação e 

modernização dos serviços de infra-estrutura urbana - água, esgoto e luz – ora referindo-se à melhoria 

da infra-estrutura viária, adaptando-a às novas tecnologias de transporte, os automóveis, de serviços, 

energia elétrica, e de construção, com o uso de cimento e concreto armado.  

 

Tendo sido o principal colaborador do presidente Godofredo Viana – seu antecessor no cargo - e 

responsável pelo empréstimo tomado pelo Estado aos Estados Unidos, em 1923, Magalhães de 

Almeida afirma, em discurso no Senado da República, em 1925:  

 

Eis aí, a grandes traços, o histórico fiel das obras e melhoramentos de São 
Luís e da operação de crédito a esse serviços destinada [...] (FERNANDES, 
2003, p. 159).  

 

Outro testemunho do uso corrente do termo, é a transcrição de um relatório do desembargador Barros 

de Vasconcelos63, então Secretário da Fazenda do governo de Godofredo Viana, sobre esta 

administração. O relatório inicia advertindo: 

 

Iniciada, no Maranhão, “a política de realizações e melhoramento”, pelo Dr. 
Urbano Santos, qualquer outro dirigente que a paralisasse, por timidez ou 
mal entendida prudência, daria, sem dúvida, as piores provas de seu tino 
administrativo. (FERNANDES, 2003, p. 113). 

 

Henrique Costa Fernandes, portanto, demonstra a existência de uma política de melhoramentos que 

atravessa as três últimas administrações estaduais, desde 1918 até 1929, e com a qual Magalhães de 

Almeida estaria envolvido e tiraria dividendos políticos desde 1922. Vale dizer que tais 

melhoramentos referiam-se à cidade de São Luís, a capital, e algumas estradas da ilha e do interior do 

estado.  

 

Mas é sobre as remodelações que o autor se detém com atenção, no tópico intitulado OBRAS 

PÚBLICAS, no qual ele apresenta a relação dos prédios públicos remodelados, comentando o caráter 

das obras realizadas. Segundo o registro de Fernandes, “soffreram grandes remodelações” os prédios 

do Tribunal de Justiça e da Imprensa Oficial do Estado, após as quais ficaram “bem adaptados aos 

serviços públicos nos mesmos installados” (FERNANDES, 1929, p. 341). O prédio do Thesouro e 
                                            
63 Benedito de Barros e Vasconcelos (1879 – 1955), formado na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, foi 
um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e membro da Academia Maranhense de Letras, sendo 
sócio correspondente da Academia Carioca de Letras. .Publicou o romance Redenção, em 1917, e os estudos de geografia 
regional, A Tutóia e o Delta do Parnaíba (1919) e O Parnaíba no Maranhão. 
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Recebedoria do Estado foi remodelado sob a direção de Basílio Torreão Franco de Sá, inspetor do 

Tesouro que viria a ser prefeito de São Luís:  

 

O honrado inspector do Thesouro transformou por completo aquelle edifício 
internamente... Além de ter ficado uma repartição adaptada ao serviço, tem 
todas as condições hygienicas, pois há alli um arejamento que dantes não 
havia, e luz sufficiente. (FERNANDES, 1929, p. 342). 

 

De fato, a intervenção mais contundente em um edifício de valor histórico foi a reconstrução do 

edifício da Prefeitura e da Câmara. Sem comentar as obras realizadas no edifício, Fernandes afirma 

que foram construídos “uma série de nove garages sendo uma destinada ao auto da assistência; uma 

officina mecânica, um depósito de 12 metros por nove, sobre o muro de arrimo levantado na parte 

posterior do terreno, o qual mede oito metros de altura; adaptação de uma série de compartimentos 

destinados ao novo serviço municipal de Hygiene e Assistência, e o embelezamento do hall de entrada 

com a collocação de um busto do fundador da cidade, em um nicho feito no painel da parede, onde se 

bifurca a escadaria que dá accesso à Câmara e à Prefeitura” (FERNANDES, 1929, p. 352). 

 

A essa reforma somam-se as remodelações do palácio do governo do Estado, “que não só se achava 

em ruínas como em péssimas condições hygienicas” (FERNANDES, 1929, p. 339) e do quartel da 

força pública, no qual “a remodelação foi completa” e que “tem actualmente todas as condições 

hygienicas, estando perfeitamente adaptado ao fim que é destinado” (FERNANDES, 1929, p. 340). As 

obras no palácio do governo incluíram, entre outras benfeitorias, “a transformação da fachada” e a 

“restauração de dois jardins e construcção de um terceiro” (FERNANDES, 1929, p. 339). 

 

Os serviços de remodelação dos prédios do Tribunal de Justiça e da Imprensa Oficial do Estado, assim 

como o Quartel da Força Pública foram dirigidos pelo tenente-coronel Euclides Zenóbio da Costa, 

“zeloso e incansável auxiliar do presidente Magalhães de Almeida” (FERNANDES, 2003, p. 341), 

que fora trazido do Rio de Janeiro para comandar a Força Pública do Estado. Detalhando as 

modificações sofridas pelo prédio do Quartel, antigo Convento da Real e Militar Ordem de Nossa 

Senhora das Mercês, obra que remonta ao século XVII, comprada pelo Governo do Estado no início 

do século XX, e revelando a importância do edifício, Fernandes acrescenta: 

 

Achou ele que o importante edifício prestava-se para outras dependências 
administrativas, e assim é que, no pavimento inferior, instalou as oficinas de 
alfaiate, sapateiro, correeiro, carpinteiro, barbeiro, armeiro, ficando uma 
outra sala destinada à instrução pública, ficando ainda dependências para 
cozinha, instalações sanitárias, garage, oficinas mecânicas, pátio para 
exercício e ginástica, o que tudo foi feito nas melhores condições. 
(FERNANDES, 2003, p. 341).   

 

O objetivo das remodelações, portanto, era adaptar os edifícios, geralmente públicos, às condições 

higiênicas necessárias (com ventilação e iluminação suficientes) e aos novos usos do funcionalismo 
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público, além de satisfazer às necessidades estéticas de uma República que pretendia se diferenciar 

através da arquitetura eclética de seus edifícios, imprimindo, no patrimônio construído herdado das 

gerações passadas, a marca de sua época.   

 

O termo remodelação era abrangente e incluía a reforma, com transformações do edifício, geralmente 

internas, mas também de fachadas, como no palácio do governo, a restauração e a construção de 

elementos novos (garagens, oficinas, jardins). Incluía ainda o concerto de elementos danificados, a 

instalação de novos equipamentos e a substituição de materiais velhos ou ultrapassados. Por não serem 

valorizados como patrimônio cultural local, raramente se aplicou a esses edifícios a prática da 

restauração, citada por Costa Fernandes para nomear a recuperação de dois jardins existentes no 

palácio do governo, quando de sua remodelação. 

 

Assim entendida, a remodelação dos edifícios refletiria uma intervenção voluntária, em detrimento da 

conservação integral de suas características originais. Ou seja, implicaria na transformação qualitativa 

das condições de um edifício no processo de recepção/apropriação desse por uma sociedade que não o 

viu ser pensado e construído. Uma sociedade que precisa - ou escolhe - adaptar este edifício herdado 

às suas necessidades, ao invés de construir um novo edifício ou abrir uma avenida em seu lugar.  

 

Para Zancheti e Jokilehto (1997), a continuidade, ou permanência, expressa-se no uso de elementos ou 

estruturas urbanas existentes, às quais incorporam-se pequenas transformações com o fim de adapta-

las a novos usos e maneiras de viver, enquanto a mudança estaria expressa pela transformação radical 

ou pela substituição de elementos ou estruturas herdados, a partir das mesmas motivações; adapta-las a 

outros usos e modos de vida. Desta forma, continuidade e mudança seriam dois aspectos – em relação 

dialética - do mesmo processo, a urbanização. Nesse sentido, as remodelações refletiriam a 

continuidade no processo de urbanização de São Luís. Portanto, apesar das críticas à estrutura urbana 

tradicional e à sua arquitetura, predominou, até meados da década de 30, a convivência com a herança 

urbana e a reciclagem do acervo edificado, através dos melhoramentos e das remodelações. 

 

 

2.3 Raimundo Lopes da Cunha: a cidade e seus monumentos  
 

 

Nascido em Viana, no interior do estado, Raimundo Lopes (1894 – 1941) chega a São Luís aos seis 

anos de idade para estudar na Escola Modelo Benedito Leite e, enquanto o irmão Antonio Lopes da 

Cunha escolhe a Faculdade de Direito de Recife, Raimundo Lopes transfere-se para o Rio de Janeiro, 

em 1915, para realizar o curso superior sem, no entanto, deixar de estar em contato constante com a 

realidade e o ambiente cultural de São Luís. 
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Filho de Manuel Lopes da Cunha - ex-governador do Maranhão e bacharel em Direito pela Faculdade 

de Olinda – Raimundo Lopes da Cunha e seu irmão mais velho Antonio Lopes, eram sobrinhos de 

Celso da Cunha Magalhães (1849 – 1879), o precursor dos estudos sobre o folclore no Brasil, autor de 

‘A Poesia Popular Brasileira’, o intelectual que antecipou a poesia abolicionista, com poemas como 

‘Os Calhambolas’, e que viria a influenciar Aluísio Azevedo e vários outros intelectuais e escritores, 

principalmente pelo método sociológico com que estrutura suas obras. Segundo Rossini Corrêa 

(2001), a racionalidade positivista que animava o espírito científico de Raimundo e Antonio Lopes, 

advinha da aproximação ideológica com Celso Magalhães64.  

 

Formado em Letras, cursou o primeiro ano da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde deixou 

inconcluso o curso de Direito. Lopes desenvolveu intensa pesquisa nas áreas de etnografia, etnologia, 

história e sociologia, sobretudo no que se relacionava com as questões arqueológicas das populações 

do litoral maranhense. Raimundo Lopes, tendo publicado O Torrão Maranhense em 1916, aos vinte e 

dois anos de idade, volta para o Rio de Janeiro em 1931, onde pertenceria aos quadros do Museu 

Nacional65 do Rio de Janeiro até 1941, ano em que faleceu. 

 

 
Figura 2.6 – Raimundo Lopes aos dezessete anos de idade. Fonte: LOPES, 1970 

 

Intelectual renomado foi professor catedrático de Geografia e História do Brasil, no Liceu 

Maranhense, membro da Academia Maranhense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão, e participava ativamente do debate cultural nacional e internacional. Em 1932 apresentou o 

estudo Os Tupis do Gurupi: ensaio comparativo, no XXV Congresso Internacional de Americanistas, 

realizado pela Universidade de La Plata, Argentina. Em 1933, apresentou o ensaio Gonçalves Dias e a 

Raça Americana, no Congresso Pan-Americano de Geografia e História, no Rio de Janeiro, onde 

                                            
64 Para Sêga, no Brasil, o positivismo de Auguste Comte (1798 – 1857) representou uma reação contra a doutrina 
confessional católica que, até meados do século XIX, teria sido a “única reflexão intelectual existente no país” (2004, 75) e 
adquiriu o caráter de uma doutrina com influência geral. 
65 Instituição criada em 1818 para receber objetos arqueológicos retirados no território nacional através de doações 
esporádicas e de expedições sistemáticas. Produzindo pesquisas e orientando o debate acadêmico, o Museu Nacional, 
reorganizado em 1876, rivalizava com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que cumpria estas funções nas primeiras 
décadas do Segundo Império.   
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publicou artigos na Revista do Instituto Brasileiro de Geografia e História. Foi convidado por Artur 

Neiva – discípulo de Oswaldo Cruz - para trabalhar como naturalista do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, onde integrou a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. 

 

Interessado, desde o início de suas atividades como pesquisador, pelos vestígios de nosso passado, 

Raimundo Lopes afirmaria, em 1937, que “a história dos fortes e outras antigalhas do Maranhão é 

interessantíssima; sobre ela escrevemos alguns artigos” (SPHAN, 1937, p. 83). Pioneiro, Raimundo 

Lopes escreveu sobre ‘Os Fortes Coloniais de S. Luiz’ na Pacotilha (S. Luiz do Maranhão, de 

05/08/1917), sobre ‘Alcântara’, no periódico carioca Revista da Semana (de junho de 1924)66 e, na 

mesma revista, em janeiro de 1925, sobre o ‘Cemitério dos Tamarindeiros’, na cidade de Viana. 

 

Publicado em edição de domingo (05 de agosto de 1917) da Pacotilha, não disponível em nossos 

arquivos públicos e bibliotecas, o artigo ‘Os Fortes Coloniais de S. Luiz’, que está mais diretamente 

ligado às questões preservacionistas em São Luís, reveste-se da importância de identificar e registrar, 

pela primeira vez, os elementos construídos que seriam valorizados como patrimônio histórico local. 

 

O Torrão Maranhense, clássico dos estudos de geografia em nosso Estado e no país, e que foi 

reeditado com o título Uma Região Tropical, em 1956 pelo Boletim do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, no Rio de Janeiro, rendeu ao seu autor o reconhecimento de Manuel Correia de 

Andrade, como um dos fundadores da geografia humana no Brasil, ao lado de Agamenon Magalhães, 

autor de Nordeste Brasileiro, e de José Américo de Almeida, que escreveu A Paraíba e seus 

Problemas (CORRÊA, 2001). 

 

Além da influência de Celso Magalhães, Raimundo Lopes toma como referência, em ‘O Torrão 

Maranhense’, o Euclides da Cunha de ‘Os Sertões’, escrevendo em um ambiente cultural marcado 

pelo debate em torno da diversidade da espécie humana (GASPAR, 2000), através dos estudos dos 

achados arqueológicos de Lagoa Santa, dos sambaquis e das culturas do baixo Amazonas. Dividindo-

se entre as pesquisas de campo e a sistematização de sua obra, Raimundo Lopes ocupa posição de 

destaque no cenário das ciências sociais e da nascente arqueologia brasileira. 

 

Nessa obra, publicada pela primeira vez em 191667, Raimundo Lopes dedica um tópico aos centros 

demográficos mais importantes da costa maranhense, Alcântara e São Luís, no capítulo em que analisa 

as características do litoral. Em suas observações sobre Alcântara, o intelectual esclarece, em um 

parágrafo, os valores que identifica no patrimônio construído local: 

 

                                            
66 O ensaio Alcântara: uma cidade tradicional, seria publicado novamente em 1977, pela Fundação Cultural do Maranhão, 
ilustrada com fotos de Marcel Gautherot.  
67 Utilizamos, em nossa análise, a 3ª edição, de 1970, que reproduz integralmente a edição de 1916, acrescida de notas e 
ilustrações (LOPES, 1970). 
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Cidade meio abandonada, Alcântara guarda ainda as relíquias do fausto 
extinto. Edificou-se num plano largo, quase monumental, ruas amplas, casas 
sólidas, numerosos sobrados, muitos dos quais são verdadeiros palacetes. As 
suas igrejas – o Carmo, a Matriz, hoje arruinada, são relativamente notáveis 
pela sua construção e ornamentação. E a velha cidade morta, com seus 
templos derruídos e casarões destelhados, tem a poesia do passado, da 
grandeza perdida, das relíquias veneráveis, vítimas, não do tempo, mas da 
incúria, e do vandalismo dos interesseiros negociadores do espólio de uma 
prosperidade que se foi. (LOPES, 1970, p. 103). 

 

Se as igrejas são notáveis por seus aspectos construtivos e por sua ornamentação, todo o conjunto 

urbano – “a velha cidade morta” – com suas ruas amplas, casas sólidas, sobrados, templos derruídos e 

casarões destelhados, é valorizado por Lopes como testemunhos de um período histórico determinado, 

como relíquias veneráveis. Reconhecendo o valor do patrimônio, Raimundo Lopes protesta contra o 

vandalismo dos “negociadores do espólio”, da herança. 

 

Em uma comparação recorrente na época – entre São Luís e a capital pernambucana, Recife – o 

intelectual maranhense caracteriza Alcântara como “a Olinda do Maranhão” (LOPES, 1970, p. 103). 

Referindo-se a São Luís, Raimundo Lopes estabelece uma periodização, pela primeira vez em nossos 

estudos acadêmicos, para o desenvolvimento urbano: 

 

O desenvolvimento gradual da cidade apresenta três fases: a) a formação do 
núcleo urbano (século XVII); b) constituição do atual bairro central (XVIII e 
primórdios do XIX); c) formação dos bairros excêntricos superiores (XIX e 
atual). (LOPES, 1970, p. 104). 

 

São os remanescentes da primeira fase, de formação do núcleo urbano, da “cidade colonial”, que 

Raimundo Lopes valoriza, por seu “acentuado arcaísmo”, sua antiguidade, como relíquia:  

 

A edificação foi, ao menos em parte, renovada mas o pequeno núcleo do 
Destêrro, com a sua igreja em estilo antiquado, as suas casas baixas, os seus 
becos e betesgas aladeiradas, em degraus, a sua praia pitoresca, apertada 
entre a barreira e o cais, inda conserva um acentuado arcaísmo, é uma 
relíquia da cidade colonial. (LOPES, 1970, p. 104).  

 

O intelectual identifica, portanto, todo um conjunto urbano – a igreja, as casas, os becos, a praia – de 

valor histórico, ou seja, que conseguiu resistir à tensão entre a cidade que foi renovada e a que 

conserva certas características.  

 

Em 1937, mostrando-se sintonizado com as iniciativas dos intelectuais e gestores da administração 

federal, Raimundo Lopes marca presença no primeiro número da Revista do SPHAN, no ano de sua 

criação, com o texto ‘A Natureza e os Monumentos Culturais’, onde traça um panorama das cidades 
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históricas da época e defende a proteção aos sítios arqueológicos na Ilha de São Luís, os sambaquis68, 

listando, ao final, dez requisitos gerais para a preservação. 

 

O artigo foi apresentado pela primeira vez em abril de 1934, na 1ª Conferência Brasileira de Proteção 

à Natureza, quando, segundo o autor, “ainda eram incipientes as iniciativas e incompletas as noções 

sobre o amparo dos monumentos culturais no Brasil” (SPHAN, 1937, p. 77). Traçando um pequeno 

quadro evolutivo, o autor completa; “De então para cá, a necessidade de proteger as nossas riquezas 

culturais foi-se tornando convicção geral; e, já criando o Conselho de Fiscalização de Expedições 

Científicas e Artísticas, já organizando o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os 

poderes públicos dotaram o país de uma organização moderna e ampla, capaz de concretizar em 

providências seguras o amparo aos monumentos históricos e às obras de arte, inclusive as devidas à 

estesia selvagem dos nossos índios” (SPHAN, 1937, p. 77). 

 

Lúcio Costa, Mário de Andrade, Roquette Pinto e Gilberto Freyre, são alguns dos outros articulistas 

presentes neste primeiro número da Revista do SPHAN, órgão dirigido por Rodrigo Melo Franco de 

Andrade. Com 23 páginas, o artigo de Raimundo Lopes só rivalizava em termos de espaço ocupado na 

revista, com o da pesquisadora Heloísa Alberto Torres, também pertencente aos quadros do Museu 

Nacional, que escrevera artigo de 23 páginas intitulado ‘Contribuição para o estudo da proteção ao 

material arqueológico e etnográfico no Brasil’, no qual cita a atuação de Raimundo Lopes nas 

pesquisas do Museu Nacional e posiciona-se favorável à proteção do sambaqui da Maiobinha. 

 

Para Raimundo Lopes, a publicação do artigo na revista do SPHAN, prova que “o Museu Nacional 

confirmou, neste caso, a sua tradição de contribuir para todas as iniciativas que têm renovado a vida 

cultural do Brasil” (SPHAN, 1937, p. 77). Os dois artigos, de Lopes e de Heloísa Alberto Torres, 

refletem a necessidade de afirmação de uma instituição existente, o Museu Nacional, no momento 

delicado em que se instala uma nova instituição, o SPHAN, e ocorre uma momentânea sobreposição 

de funções69.  

 

Dado o intervalo de três anos entre a apresentação na Conferência e a publicação do texto, o autor 

alerta, ainda na apresentação, que “embora alguns pontos das suas conclusões se possam dar como já 

                                            
68 Depósitos de conchas – sernambís, ostras, berbigueiras, etc. – nos quais se encontram ossos e artefatos indígenas. 
Raimundo Lopes estudou estas jazidas arqueológicas em obras como ‘A Civilização Lacustre do Brasil’, publicada no 
Boletim do Museu Nacional, em janeiro de 1924. Atualmente os arqueólogos voltaram a se interessar pelas questões 
sucitadas pelos sambaquis (GASPAR, 2000). O sambaqui do Pindaí, no entanto, já não existe e está prestes a ser 
“destombado” pelo IPHAN. 
69 Estudos recentes (LOPES, 1997 e LANGER, 2000) contestam trabalhos que qualificam as atividades arqueológicas do 
século XIX de “pré-ciênctíficas” e definem este momento como o da institucionalização da arqueologia no Brasil, com a 
atividade do Museu Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a publicação de trabalhos científicos em suas 
revistas, com grandes eventos como a Exposição Antropológica de 1882 e com grande quantidade e qualidade de escavações 
em todo o país. Para Langer (2000), com o fim da monarquia a arqueologia nacional – e suas instituições, como o Museu 
Nacional – entrou em um período de decadência e desprestígio. 
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providenciados, outros, ao contrário, como inatuais, as sugestões que enuncia e os documentos a que 

se refere serão úteis a quem quer que se ocupe desses assuntos” (SPHAN, 1937, p. 77). 

 

O artigo inicia enunciando a “proteção à natureza” e a “restauração dos monumentos históricos” como 

“elevadas manifestações de nosso idealismo civilizado”, e a partir daí tenta esclarecer os vínculos 

entre estes dois princípios: 

 

Protege-se a natureza para bem da cultura; a recíproca é verdadeira: o 
amparo aos monumentos da cultura reverte em proteção à natureza. 
(SPHAN, 1937, p. 78). 

 

Para Raimundo Lopes, a “proteção à natureza e aos monumentos pressupõe um escopo 

antropogeográfico e uma finalidade social”: o “bem comum e proveitança da terra”, ou seja, não se 

pode “ao estabelecer a proteção a uma planta, a um animal ou a um tipo de paisagem, esquecer os 

interesses econômicos, turísticos, artísticos, cívicos e até religiosos, que tal medida beneficiará na 

região” (SPHAN, 1937, p. 78). 

 

A esses fenômenos, Raimundo Lopes chama de “economia reparadora”, e acrescenta que seriam 

melhor observados através da geografia social, “onde, ao lado da geografia política, mais presa ao 

determinismo egoístico da produção e do comércio, observam os fatos atinentes ao influxo dos mais 

nobres e complexos instintos do homem, afetando as suas atividades em relação à terra” (SPHAN, 

1937, p. 78). Para Raimundo Lopes, portanto, a preservação deve considerar o uso e a interação com o 

bem preservado, em uma postura que remete às idéias do arquiteto françês Viollet-le-Duc70. 

 

O artigo está organizado em três partes. Na primeira parte, Raimundo Lopes examina os ‘Caracteres 

Antropogeográficos das Cidades Históricas e dos Fortes Coloniais’, tomando como exemplos 

situações “de que tenho [o autor] observação própria” (SPHAN, 1937, p. 38). A segunda parte do 

artigo é dedicada às ‘Antigalhas e Artes Indígenas’ e a terceira parte é dedicada a ‘Lendas, Cavernas, 

Cidades Imaginárias, Peregrinações e Santuários Tradicionais’. 

 

Na primeira parte do artigo, o intelectual maranhense analisa a relação entre as “características 

artísticas e tradicionais” (SPHAN, 1937) e o ambiente em cidades de Minas Gerais (Ouro Preto, 

Sabará), Pernambuco (Recife, Olinda), Paraíba (Forte Margareth), Maranhão (Fortes de S. Francisco, 

                                            
70 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814 – 1879), arquiteto autodidata, foi membro da Comissão dos Monumentos 
Históricos da França (1837), do Conselho das Construções Civis (1838) e da Comissão das Artes e Edifícios Religiosos 
(1848), além de Inspetor Geral dos Edifícios Diocesanos (1853). Realizou importantes obras de restauração como as da Igreja 
de Vézelay (1840), da Notre-Dame de Paris, com Jean Baptiste Lassus (1844) e da Saint-Sernin de Toulose (1844), entre 
outras. Além das obras que realizou, Viollet-le-Duc exerceu grande influência através das Instruções Técnicas e de 
publicações como o verbete Restauração no Dictionaire Raizoné de L’architecture Française du XI° au XVI° Siecle (1854) e 
de Entretiens sur L’Architecture (1863), nas quais, baseado em uma idéia de patrimônio associado ao monumento isolado, 
estabelece o arcabouço teórico da restauração como um tipo de relação inédito com o passado, e propõe os seus métodos de 
trabalho. 
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da Ponta d’Areia, de Vera Cruz e do Alecrim, Missão do Maracú) e Pará (Fortes Macapá, Gurupá, 

O’bidos).  

 

Ao analisar as cidades mineiras, Lopes afirma que “as cidades coloniais marítimas não podem 

apresentar aspecto tão regional, porque as facilidades de comunicação com a metrópole facultavam até 

a vinda de pedras de Lisbôa, nos navios, como lastro” (SPHAN, 1937, p. 78). Por outro lado, em 

Minas, os aspectos ambientais seriam, para Lopes, decisivos na localização e na caracterização das 

cidades.  Portanto, para Raimundo Lopes, fazia-se necessário restaurar, nas cidades mineiras, a relação 

primitiva com o ambiente natural. É assim que Lopes observa que “proclamada, como está Ouro Preto, 

‘Monumento Nacional’, cumpre restituir-lhe o antigo ambiente florestal, o que augmentará a pitoresca 

beleza, e empregar o mais possível, nas construções e restaurações, os belos materiais de suas 

montanhas” (SPHAN, 1937, p. 79).  

 

Depois de refletir sobre as cidades de Ouro Preto e Sabará, Raimundo Lopes defende, sem maiores 

explicações, uma idéia até certo ponto original para a época, a formação de uma federação urbana 

“entre Belo Horizonte, as velhas cidades históricas e os centros industriais vizinhos, especialmente 

Sabará, tão próxima da capital e de um estabelecimento siderúrgico” (SPHAN, 1937, p. 79). Esta 

posição de Raimundo Lopes pode ser considerada mesmo mais avançada que a do IPHAN, que não 

tombou Sabará71.  

 

Referindo-se à situação em Pernambuco e enfatizando a intencionalidade do processo de preservação, 

que, para Raimundo Lopes, seria tarefa da “geografia urbanista”, o intelectual comenta:  

 

O Norte apresenta entre as suas cidades históricas algumas cuja preservação 
é sério problema para a geografia urbanista. 
Uma delas é Olinda que, apesar da proximidade e fácil comunicação com o 
Recife, conservou fóros de cidade distinta, mas caiu em lamentável 
decadência. Ao lado da cidade velha, que ocupa a colina histórica de 
‘Marim’, estende-se um bairro moderno, na planície, entre a praia e o 
Beberibe. A cidade velha, com suas ruas esburacadas, de acesso difício, não 
seduz o touriste que muito teria que ver nas suas igrejas e de lá divisaria o 
incomparável panorama da capital e do porto entre os coqueirais e as 
várzeas. (SPHAN, 1937, p. 80). 

 

O autor recomenda, nesse caso específico, “uma coordenação de esforços entre as duas 

municipalidades [de Recife e Olinda] e o Estado, para criar um bairro nas margens do Beberibe, no 

Istmo, entre Olinda e a capital, além da melhoria do trânsito para a colina tradicional e arejada, digna 

de ser um bairro de escol, eis as bases de uma renovação urbanística, que se deve aliar à restauração 

racional dos edifícios, especialmente das igrejas” (SPHAN, 1937, p. 80). 

 

                                            
71 Sobre a posição do SPHAN, ver MOTTA, 1997. 
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Nesse artigo, Raimundo Lopes antevê a importância da indústria do turismo para a preservação dos 

monumentos, atribui funções urbanísticas para as áreas que possuem valor histórico e incentiva a 

intervenção – renovação para a cidade, restauração para os monumentos – nessas áreas. 

 

As posições de Raimundo Lopes sobre as relações entre o monumento e a cidade, remetem às idéias 

do arquiteto italiano Gustavo Giovannoni72 que enfatizou a noção de “patrimônio urbano”, na década 

de 30, ao reconhecer nos conjuntos urbanos antigos um valor de uso. Giovannonni via a possibilidade 

de reintegrar na dinâmica urbana a “vecchie città” (GIOVANNONNI, 1931), desde que à mesma 

sejam direcionadas atividades compatíveis com a sua morfologia. 

 
De modo semelhante, Raimundo Lopes enfrenta a questão do impacto do desenvolvimento urbano em 

áreas de valor cultural, propondo alternativas de usos que, em sua opinião, seriam adequadas para a 

preservação destas áreas. A dimensão urbanística do problema da preservação também é considerada 

por Lopes ao refletir sobre a situação na Paraíba: 

 

À entrada do estuário do Paraíba do Norte, junto à vila e porto de Cabedelo, 
ainda se conserva, embora bastante arruinada, a antiga cidadela que teve 
origem nas primeiras fortificações dos portugueses e no forte Margareth, 
denominado assim pelos holandeses em honra de um princesa da casa de 
Nassau. 
É um dos mais amplos de seu tipo e época; as muralhas só estão derruidas no 
ponto mais exposto ao mar, mas as casamatas ficaram descobertas e muito 
danificadas. Seria de grande interesse turístico e educativo a restauração 
desse edifício, assim como que os melhoramentos do porto abrangessem 
essa área onde o forte apresenta magnífico elemento para um boulevard 
marítimo. 
Se bem que um aproveitamento das forças naturais, inteligentemente 
dirigidas para o acréscimo das areias, possa ali preservar o forte contra a 
erosão, a contigüidade do porto e da vila impõe uma solução nitidamente 
urbanística, respeitando esta, embora, o pitoresco dos coqueirais e praias e 
evitando construções modernas demasiado discordes com o monumento. 
(SPHAN, 1937, p. 80). 

 

Lopes defende também a restauração do monumento e o seu uso, sugerindo que este “talvez se possa 

adaptar ao funcionamento de algumas dependências do serviço naval e do aduaneiro” (SPHAN, 1937, 

p. 81). 

 

Do Maranhão, Raimundo Lopes destaca “relíquias históricas” (SPHAN, 1937, p. 81) como os fortes 

de São Francisco e da Ponta D’Areia, analisando suas condições de conservação no sítio em que se 

localizam. Vale dizer que Lopes emprega o verbo conservar para identificar processos não 

                                            
72 Gustavo Giovannini (1873 – 1943) foi arquiteto, historiador da arte, engenheiro e urbanista. Criou a cadeira de arquitetura 
da Escola de Engenharia de Roma. Escreveu numerosos artigos sobre todos os campos de conhecimento em que atuava e 
desenvolveu vários trabalhos de urbanismo e conservação de monumentos e malhas urbanas antigas na Itália. Segundo 
Choay, ‘Vecchie Città ed Edilizia Nuova’, é “ao mesmo tempo o título do artigo, no qual apresenta sua doutrina pela primeira 
vez [em 1913], e o título do livro em que esta recebeu, em 1931, uma formulação mais extensa e mais complexa” (CHOAY, 
2001, p. 143). 
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intencionais, resultantes da evolução histórica do objeto ou situação analisados, utilizando o termo 

conservação como sinônimo de preservação. Ao citar o termo consolidação, Raimundo Lopes 

demonstra certo conhecimento dos aspectos técnicos da preservação, diferenciando as abordagens 

sobre o objeto: renovação, restauração, consolidação.   

 

Sobre o forte de São Francisco, o autor maranhense afirma que “seria crucial tirar-se alguns pequenos 

blocos soltos, para institutos científicos, mas também fazer algum trabalho de consolidação ou de 

proteção, por exemplo, por meio de uma cortina de mangues, cuja possibilidade de crescimento 

provocado naquele ponto, seria excelente experiência a completar os estudos sobre a erosão e a 

sedimentação” (SPHAN, 1937, p. 81).  

 

A nomeação que Lopes adota para os bens culturais, como relíquias, estará presente em todos os seus 

escritos sobre o tema de 1916 a 1937, e reporta-nos ao título e à abordagem do livro de Alöis Riegl, ‘O 

Culto Moderno dos Monumentos’, publicado em francês em 1903. Por outro lado, Lopes trabalha a 

partir da distinção, operada por Riegl73 (1984), dos diversos valores patrimoniais (valor histórico, 

artístico, de antiguidade, de uso, etc.), presentes em um monumento. Assim, Raimundo Lopes confere 

às ruínas do forte de São Francisco um valor pedagógico: 

 

Se bem que as pedras do forte não tenham interesse algum artístico, nem 
tenhamos achado no local outros documentos, a ruína é de certo alcance não 
só para o estudo das condições topográficas como para o dos efeitos da 
derrocada, que se processou durante o século XIX, segundo João Lisboa, 
Spix e Martius [...] (SPHAN, 1937, p. 81). 

 

O autor cita outras “antigualhas” (SPHAN, 1937, p. 83) e tradições do Maranhão, como o Cemitério 

dos Tamarindeiros e a Festa de São Braz, em Viana, os fortes de Vera-Cruz, na foz do Itapecuru, e do 

Alecrim, em Caxias, alertando que “por estes casos, da minha região natal, vê-se quanto importa, para 

conservação de relíquias da terra e do passado, o complexo conhecimento das circunstâncias e das 

tradições locais” (SPHAN, 1937, p. 83). 

 

Conclui o maranhense que “assim, mesmo nos paises novos como o Brasil, toda a terra está cheia de 

relíquias do passado, mas também por toda a história ressuma o cheiro subtil e penetrante da terra...” 

(SPHAN, 1937, p. 84). 

 

A segunda parte do artigo é dedicada às ‘Antigalhas e Artes Indígenas’. Sobre as jazidas 

arqueológicas, Lopes comenta que “não temos, é verdade, grandes monumentos indígenas como os do 

                                            
73 Alöis Riegl (1858 – 1905), jurista, filósofo e historiador de arte vienense, foi conservador do Museu de Artes Decorativas 
de Viena de 1886 a 1898. Entre os anos de 1889 e 1901, Rielg publicou uma série de obras importantes para a história e a 
teoria da arte e em 1902 foi nomeado presidente da Comissão Austríaca dos Monumentos Históricos. Como introdução às 
medidas jurídicas que propôs, publicou O Culto Moderno dos Monumentos, em 1903 (RIEGL, 1984), na qual realiza uma 
análise crítica da noção de monumento histórico e dos valores atribuídos a ele no decorrer da história, consolidando os 
princípios que fundamentariam as modernas práticas de preservação. 
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México e os do Perú, mas a nossa arquelogia aborígene é do mais alto interesse, quer sob o ponto de 

vista artístico quer sob o antropogeográfico” – e continua – “quatro tipos principais de jazidas 

indígenas se notam no Brasil: o dos aterros, o dos sambaquís74, o das esteiarias75 e o dos cemitérios” 

(SPHAN, 1937). Caracterizando cada um dos tipos de jazidas, o naturalista maranhense indica, para 

cada situação, a maneira de melhor proteger aqueles sítios. 
 

Raimundo Lopes cita o sambaqui da Maiobinha, e o do Pindaí, para o qual confere uma função 

pedagógica e de estímulo ao desenvolvimento76: 

 

No caso especial da Maiobinha, o sambaquí, situado à distância de uma 
légua apenas da vila suburbana do Anil, que é atualmente o ponto terminal 
dos bondes da capital maranhense, presta-se admiravelmente ao papel de 
jazida típica e até turística. (SPHAN, 1937, p. 87). 

 

 
Figura 2.7 – Mapa do Sambaqui da Maiobinha, por Raimundo Lopes. Fonte: SPHAN, 1937. 

 

Para possibilitar a exploração do sambaqui pela indústria do turismo, algumas providências eram 

necessárias: 

 

A melhoria da estrada que por ele passa, assim como pelo sambaqui do 
Pindaí, e termina em S. José de Ribamar, onde se celebra tradicional 
romaria, seria a providência primordial. 
A construção de um pouso na Maiobinha e de uma estrada que, demandando 
a belíssima praia do Olho d’Água, completasse a rede rodoviária local, seria 
o bastante para dar ao interior da Ilha uma accessibilidade econômica e 
turística de grande alcance para o desenvolvimento da cidade. 
O preparo, no talude à beira da estrada, de um córte do sambaqui, onde 
pudessem ser vistas as suas camadas características, sob abrigo conveniente, 

                                            
74 Sítios arqueológicos caracterizados como elevações de formas arredondadas constituídas por restos de conchas, ossos de 
peixes e mamíferos, frutos e sementes, assim como por artefatos de pedra e de ossos, “sendo que determinadas áreas dos 
sítios foram espaços dedicados ao ritual funerário e lá foram sepultados homens, mulheres e crianças de diferentes idades” 
(GASPAR, 2000, p. 09). 
75 Jazidas palafíticas: aglomeração de esteios, antigas construções que serviam de suporte para habitações construídas sobre 
lagos, em comunidades pré-coloniais. 
76 Explorando o que Alöis Riegl denominou de “valor de desenvolvimento” (RIEGL, 1984). 
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ficando o resto protegido por um revestimento relvoso, faria dessa jazida 
uma verdadeira lição prática sobre a natureza e as origens indígenas. 
(SPHAN, 1937, p. 88).   

 

O interesse e a defesa dos sítios arqueológicos, em particular dos sambaquis, por Raimundo Lopes da 

Cunha77, será decisivo nas primeiras ações federais de preservação em São Luís. É a partir de suas 

indicações e estudos que o primeiro bem cultural maranhense é tombado como Patrimônio Histórico 

Nacional, pelo SPHAN; o sambaqui do Pindaí, em janeiro de 1940.    

 

Na terceira parte do artigo, intitulada ‘Lendas, Cavernas, Cidades Imaginárias, Peregrinações e 

Santuários Tradicionais’, Raimundo Lopes fala da necessidade de diferenciar realidade de ficção 

através do conhecimento científico e da divulgação de informações sobre os monumentos. Assim, 

referindo-se às interpretações de monumentos como templos de povos antigos, Lopes afirma: 

 

A ciência não pode negar a possibilidade dessas e outras suposições, nem 
prejulgar em definitivo de muitos fatos alegados a favor delas; o que, porém, 
lhe é também imposto, pelas suas normas críticas, é não aceitar – sem provas 
cabais, principalmente – revelações sensacionais. (SPHAN, 1937, p. 91). 

 

Demonstrando novamente certa preocupação com o turismo cultural, Lopes sugere cuidados com as 

informações contidas nos guias de viagens e nos próprios monumentos, afirmando que “ao pé dos 

monumentos naturais e artificiais, poderão ser colocadas inscrições em vernáculo e em língua 

estrangeira, redigidas por técnicos de institutos oficiais especializados, indicando em termos simples e 

prudentes o que se sabe acerca dos mesmos” (SPHAN, 1937, p. 92). 

 

Referindo-se às peregrinações aos santuários religiosos, em uma afirmação que demonstra a posição 

do intelectual para com as intervenções sobre o patrimônio, Lopes sugere que, “nos casos como o de 

Congonhas” – que o autor reconhece como “relíquia notável da arte colonial, com admiráveis 

trabalhos de Aleijadinho” – seria bom que “se conservasse, cuidadosamente, o seu caráter; mesmo 

quando necessária a restauração ou a construção de novo e mais imponente santuário” (SPHAN, 1937, 

p. 92). Se Raimundo Lopes considera a possibilidade de construir um “novo e mais imponente” 

templo em Congonhas, é por valorizar as tradições religiosas, mesmo em detrimento de um 

monumento de valor reconhecido, inclusive por ele próprio. 

 

Em suas conclusões, Raimundo Lopes lista uma dúzia de recomendações aos responsáveis ou 

interessados pelos problemas da preservação no Brasil, “incluidas algumas que coincidirão 

naturalmente com questões gerais da proteção à natureza e com as de outros trabalhos” (SPHAN, 

1937, p. 94).  

 
                                            
77 Vale lembrar que só na década de 60 seria sancionada a lei de proteção aos sítios arqueológicos brasileiros (Lei n°3.924, 
de 26 de julho de 1961). 
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Em sua análise, Raimundo Lopes distingue arte de construção, recomendando a restauração ou 

reconstrução com os mesmos materiais e as mesmas técnicas construtivas – tipos e recursos - 

utilizados na construção do monumento: 

 

I – Deve-se impedir, nos monumentos culturais, a substituição por material 
moderno e incaracterístico, do material artístico e, sobretudo, do que 
representa os tipos e recursos da construção e das artes regionais – salvo os 
casos tecnicamente inevitáveis, em obra de consolidação. (SPHAN, 1937, p. 
94). 

 

Raimundo Lopes sugere a preservação do ambiente urbano onde se localizam os monumentos 

históricos com a adoção do estilo neocolonial78 nas novas construções, por outro lado, ele proíbe este 

procedimento em outras áreas da cidade “onde destoem da paisagem urbana ou natural”, revelando sua 

vinculação com a dualidade dos modernistas: zelar pelo passado e revolucionar as formas (CHUVA, 

1995): 

 

III – É mister impedir que, nas cidades, novas construções e melhoramentos 
perturbem as condições necessárias à preservação, contemplação e 
accessibilidade dos monumentos históricos, devendo ser de preferência 
localizadas em torno de tais monumentos as construções modernas de 
tendências tradicionalistas, como as “neo-coloniais”, que, ao contrário, não 
devem ser permitidas em bairros essencialmente industriais e outros onde 
destoem da paisagem urbana ou natural. (SPHAN, 1937, p. 94). 

 

 
Figura 2.8 – Construção neocolonial do início do século XX. Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 

 

Do mesmo modo, a vegetação, como a arquitetura neocolonial, deve realçar o monumento, seja ele 

uma igreja, uma cidade ou uma jazida arqueológica. Lopes sugeria, portanto, que se procurasse 

                                            
78 O movimento neocolonial surge em São Paulo em 1914, após a conferência ‘A Arte Tradicional no Brasil: a casa e o 
templo’, do arquiteto português Ricardo Severo, e encontra entusiastas em todo o país, inclusive no Recife78. Em um 
contexto no qual, “junto às transformações sociais e econômicas, do século 19, chegaram o mal ensino da arquitetura, os 
estilos diversos, processo que culminou com o cinematógrafo que mostrou ao público casas espanholas americanizadas, 
bangalôs e castelos” (RUBINO, 2003, p. 276), o neocolonial se constituiu em um movimento tradicionalista de reação à 
“perda” da identidade nacional e propunha um retorno às formas da arquitetura colonial como modo de emancipação social e 
artística dos brasileiros. 
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“reconstituir a vegetação nativa, de modo a realçar, quanto possível, pela paisagem típica e originária, 

os monumentos, cidades históricas e jazidas arqueológicas” (SPHAN, 1937, p. 94). 

 

Nessas recomendações finais, Lopes insiste na importância da preservação dos sambaquis da ilha, em 

especial,o sambaqui da Maiobinha, localizado muito próximo do perímetro urbano de São Luís: 

 

IV – Impõe-se, urgentemente, a proibição de “caieiras” e quaisquer 
depredações nos sambaquis e outras jazidas contendo crânios e artefactos 
indígenas. Indicamos, como especialmente digno de urgente providência e 
medidas complementares, o sambaqui da Maiobinha, no Maranhão. 
(SPHAN, 1937, p. 94). 

 

O uso dos monumentos e jazidas é uma preocupação constante no trabalho de Raimundo Lopes, seja 

pela necessidade de regulamenta-lo, privilegiando medidas educativas a regulamentos rígidos, seja 

para incentiva-lo, reconhecendo o seu caráter educativo ou seu potencial econômico, recomendando, 

por exemplo, o amparo aos índios, considerados “conservadores excepcionais das raridades da 

natureza” (SPHAN, 1937, p. 94, 95). Assim, era em função do uso que Raimundo Lopes entendia a 

preservação das igrejas históricas: 

 

IX – Às autoridades eclesiásticas sugerimos o desenvolvimento das festas 
que levem o público às igrejas históricas e a organização de pequenos guias 
dos edifícios religiosos de cada cidade, assim como o estudo das condições 
técnicas e artísticas da restauração dos mesmos, alem da cooperação com os 
eruditos e pesquisadores para o conhecimento das suas particularidades 
históricas e aspectos étnico-sociais das peregrinações e com as autoridades 
civis, quanto ao desenvolvimento e comunicações das respectivas 
localidades. (SPHAN, 1937, p. 94, 95). 

 

As demais recomendações de Lopes (de VIII a XII) afirmam, como em Viollet-le-Duc, a sua postura 

científica, referindo-se ao valor das informações e pesquisas científicas sobre os monumentos, para as 

quais sugere uma premiação, e da necessidade de divulga-las o mais amplamente possível, seja através 

de sinalização turística nos monumentos, seja através da ação de multiplicadores: 

 

XII – Enfim, “last but not least” – façamos fraternal sugestão aos geógrafos, 
historiadores, etnógrafos e artistas, para que pesquisem as relíquias do 
passado sempre com os olhos na natureza, e aos naturalistas em geral, para 
que vejam, sempre, quanto na natureza tenha relação com o passado e a raça, 
procurando os mil laços que unem o homem ao ambiente; peçamos também 
aos professores, à imprensa, aos centros de rádio-difusão, que divulguem, 
com noções verídicas e claras, as nossas relíquias culturais. (SPHAN, 1937, 
p. 95, 96). 

 

Raimundo Lopes apresenta um panorama das situações e das questões preservacionistas no Brasil e 

enumera as recomendações que considera importantes nesta área.  Raimundo Lopes adota termos – 

renovação urbana, restauração, consolidação, proteção, reconstituição – objetos – bens notáveis, em 
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particular, edifícios religiosos – e um sentido para a preservação – uma intervenção técnico-científica 

sobre os monumentos - e os apresenta em escala nacional. 

 

Lopes não se atém às relações entre a arquitetura colonial e a arquitetura moderna, como o fez Lúcio 

Costa79, nem sobre a unidade cultural entre Brasil e Portugal, com foco na arquitetura religiosa, militar 

e da casa-grande, como Gilberto Freyre, mas adota um enfoque diverso. O que diferencia o artigo de 

Raimundo Lopes é a sua ênfase em uma abordagem urbanística do problema da preservação, e era 

nesse sentido, como solução de urbanismo, que Lopes defendia a arquitetura neocolonial. 

 

Considerando o caráter urbano dos monumentos, Raimundo Lopes defende a idéia de que existe um 

tipo de arquitetura “de tendências tradicionalistas” (neocolonial), própria para o entorno dos 

monumentos. Esta arquitetura neocolonial, apropriada para as novas construções no entorno de 

monumentos ou em áreas de valor histórico, manteria a unidade do conjunto urbano valorizado. Por 

outro lado, restringindo esse estilo “de tendências tradicionalistas” (LOPES, 1937) às áreas com valor 

histórico reconhecido, Lopes insere-se na luta ideológica travada entre a arquitetura neocolonial 

brasileira e a arquitetura moderna, que acabaria por prevalecer (CHUVA, 1995).  

 

Raimundo Lopes escreve o artigo em 1934; até 1930 o próprio Lúcio Costa havia sido um destacado 

arquiteto do neocolonial. No mais, moderno e neocolonial buscavam, à sua maneira, resgatar ou 

construir uma identidade nacional. 

 

Para além da necessidade de colaboração entre as duas instituições, explica-se deste modo o espaço 

que esse intelectual, vinculado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, “sede” dos intelectuais que 

defendiam o neocolonial e instituição que disputava a hegemonia no campo das pesquisas 

arqueológicas e patrimoniais com o SPHAN, ganhou no veículo de divulgação do Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão dominado pelas correntes adeptas ao modernismo. 

 

Raimundo Lopes diferencia, em sua análise, “lugares históricos” (cemitérios, sambaquis), de “cidades 

históricas” (Ouro Preto e as velhas cidades de Minas) e “monumento” (igrejas, fortes, ou mesmo 

partes da cidade, como o “núcleo do Desterro”). O termo monumento está presente no decorrer de todo 

o texto e é reforçado pelos termos vestígios, relíquias e antigalhas. 

 

O intelectual maranhense diferencia as formas de intervir no patrimônio cultural de acordo com sua 

escala. Deste modo, o intelectual defende a restauração, a reconstituição ou a consolidação para os 

monumentos, em particular os edifícios religiosos e fortalezas coloniais, e a renovação para o tecido 

urbano. 

                                            
79 O artigo de Lúcio Costa intitulava-se ‘Documentação necessária’, e o de Gilberto Freyre, ‘Sugestões para o estudo da arte 
brasileira em relação com a de Portugal e das Colônias’. 



 74

 

Mesmo que demonstre adotar, como em ‘O Torrão Maranhense’, uma noção abrangente de 

monumento, Lopes estabelece a primazia do monumento – que deve ser restaurado – sobre a cidade – 

que precisa ser renovada. Assim, Raimundo Lopes entende a dimensão urbanística do problema da 

preservação como a relação, harmoniosa, entre o monumento e o seu entorno urbano. Nos dois casos 

Lopes defende a necessidade e o valor da intervenção.  

 

Para Raimundo Lopes, o sujeito moderno, aquele que estabelece a proteção, tem primazia sobre as 

gerações passadas, as que construíram o monumento, e deve dispor do objeto da preservação de 

acordo com as suas necessidades. A preservação dar-se-á pelas condições técnicas e artísticas das 

intervenções no objeto, pela valorização do mesmo, através do conhecimento e divulgação de suas 

características, e pelo uso efetivo deste patrimônio – em “festas que levem o público às igrejas 

históricas” (SPHAN, 1937, p. 95), por exemplo. 

 

Assim, por paradoxal que possa parecer, a abordagem de Raimundo Lopes, no artigo veiculado pela 

Revista do SPHAN, incentiva ou, pelo menos, legitima as intervenções que procuravam renovar o 

tecido urbano tradicional, orientando para o tipo de apropriação que se deveria fazer desses espaços, 

numa tentativa de controlar os resultados a serem obtidos. O importante, para Lopes, era que esta 

renovação urbana considerasse o valor do patrimônio representado pelos monumentos, respeitando-os 

e conferindo-lhes uma nova dinâmica (econômica, funcional ou urbana).    
 

 
Figura 2.9 – Raimundo Lopes da Cunha em desenho de Rogério Martins. Fonte: Revista da Academia 

Maranhense de Letras, 1998. 
 

Com o conhecimento de aspectos e experiências de preservação no Maranhão e em outros estados 

brasileiros, com uma visão científica e o entendimento da dimensão urbanística da questão 

preservacionista, Raimundo Lopes revela, em 1937, uma posição próxima do ideário reformador 

modernista que ainda estava, naquele momento, elaborando estratégias de articulação entre a 

arquitetura moderna e os sítios históricos. 
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Raimundo Lopes falece prematuramente, aos quarenta e nove anos, em 1941, e seu irmão mais velho e 

colaborador intelectual, Antonio Lopes encarrega-se de revisar os manuscritos de sua última obra, 

anotações das palestras radiofônicas que fazia no Rádio Ministério da Educação, intitulada 

‘Antropogeografia’. Tendo atuado, junto com o irmão, em defesa do patrimônio local desde o início 

do século passado, Raimundo Lopes não participaria da experiência valiosa que consistirá a Comissão 

de Patrimônio Artístico e Tradicional de São Luís, fundada em 1943. 

 

 

2.4 Antonio Lopes da Cunha e sua Campanha em prol da Conservação 
 

 

Natural de Viana, Antonio Lopes (1889 - 1950) forma-se em Ciências Sociais e Jurídicas pela 

Faculdade do Recife, em 1911. No Rio de Janeiro, onde Lopes fez os estudos secundários, participou 

da Sociedade Ensaios Literários, com intelectuais como César e Américo Leitão, Elói Pontes, Costa 

Rego, Hermes Fontes e José Alacide. Nesse período, escreveu críticas e contos na revista Véritas, 

mantida pela Sociedade. Em Recife, conviveu com Augusto dos Anjos e publicou o livro de poemas 

‘Litanias da Morte’, ao mesmo tempo em que Da Costa e Silva publicava sua ‘Balada da Morte’. 

 

Em Recife, Antonio Lopes teve como mentor nos estudos da Filosofia do Direito, o intelectual 

cearense Clóvis Bevilácqua80, positivista de primeira hora e amigo de seu pai, Manuel Lopes da 

Cunha. Vale lembrar que o ambiente cultural do Recife, na virada do século, se constituiu em um pólo 

irradiador do positivismo no Brasil, com intelectuais como Tobias Barreto, Sílvio Romero e Clóvis 

Bevilácqua que “buscavam em Comte a fundamentação teórica da República” (SÊGA, 2004, p. 75). 

 

Antonio Lopes exerceu intensa atividade jornalística em São Luís, chegando a fundar e presidir, em 

várias ocasiões, a Associação Maranhense de Imprensa. Começou a escrever na ‘Pacotilha’ em 1914, 

sob o título ‘O Dia’, com o pseudônimo Ariel, depois passou a escrever as crônicas ‘Prosa Avulsa’. 

Nessa folha, onde foi redator-chefe numa das melhores fases do jornal, trabalhou até 1925. Lopes 

fundou e dirigiu o ‘Diário do Norte’, até que este jornal fosse vendido aos Diários Associados.   

 

No Diário do Norte, segundo Antonio Oliveira, Antonio Lopes “muitas vezes fazia quase sozinho todo 

o jornal. Desde o artigo de fundo, versando os assuntos mais diferentes, como política, urbanismo, 

guerra, literatura ou história, até a modesta local, escondida num canto de página, corrigindo ou 

                                            
80 Clóvis Bevilácqua (1859 – 1944) nasceu em Viçosa do Ceará. Intelectual atuante em vários campos das ciências humanas 
e sociais, foi escritor, crítico literário, professor, historiador e filósofo, tendo publicado várias obras em todos os campos de 
atuação. Foi o primeiro consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. Ficou no cargo de 1906 a 1934, onde teve 
oportunidade de defender teses relativas ao direito internacional público e privado, tornando-se um jurista de referência 
internacional. Após escrever inúmeros textos sobre Direito Civil, o jurista cearense recebeu o convite do então presidente 
Campos Sales (1841-1913) e do seu ministro da Justiça, Epitácio Pessoa (1865-1828), para elaborar o primeiro Código Civil 
Brasileiro, que entraria em vigor em 1917. Bevilácqua também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 
1896, ocupando a cadeira de número 14, que tem como patrono Franklin Távora. 
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refazendo colaborações alheias e redigindo os anúncios comerciais” (LOPES, 1959, p. 05). Segundo 

Josué Montello, “tudo o que escreveu, Antônio Lopes disseminou em jornais e revistas” (LOPES, 

1959, p. 05). 

 

Em São Luís, Antonio Lopes foi professor de Literatura no Liceu e da cátedra de Filosofia do Direito 

na Faculdade de Direito do Maranhão. Fundou, em 1925, o Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão e foi consultor do Diretório Regional de Geografia, do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, foi membro da Academia Maranhense de Letras, presidente da Comissão de Folclore do 

Maranhão e foi admitido na Sociedade Brasileira de Geografia, a convite do chanceler Macedo Soares. 

 

Sócio da Associação Brasileira de Imprensa, Antonio Lopes colaborou em revistas de São Paulo, do 

Rio de Janeiro, de Teresina, Belém, Manaus e Recife. Além dos trabalhos de crítica literária e dos 

estudos sobre história da literatura brasileira81, Lopes realizou as traduções de ‘The Light That Fails’, 

de Rudyard Kipling, e de ‘Queen Sheba’s Ring’ e ‘Galaze The Wolf’, de Ridder Haggard. 

 

Sobre a publicação de suas obras, de temas variados e divulgada em diversas fontes, Josué Montello 

afirma que “do muito que deixou esparso em revistas e jornais, algo tem vindo a lume, de modo 

fragmentar” (LOPES, 1975, p. 10). Nessas circunstâncias, reconhecemos a dificuldade de identificar 

os temas essenciais e recorrentes em Antonio Lopes; é nesse sentido que Corrêa (1989) classifica a sua 

obra como “fragmentária”. 

 

 
Figura 2.10 – Antonio Lopes da Cunha, em 1911, ano em que recebeu o grau de bacharel pela Faculdade de 

Direito do Recife. Fonte: Revista do Instituto Histórico e Geográfico, 1952. 
 

Em 1926, Antonio Lopes, então Inspetor Geral da Instrução Pública, assume interinamente a prefeitura 

de São Luís, pelo período de dezesseis dias em que o prefeito Antonio Brício de Araújo licenciou-se 

para tratamento médico. Durante sua curta gestão o intelectual maranhense concede subsídios para os 

aluguéis de uma sede para o, então, ‘Instituto Histórico Geographico do Maranhão’, após o seu 

                                            
81 Alguns dos quais foram reunidos no volume Estudos Diversos (LOPES, 1975). 
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reconhecimento como instituição de utilidade pública, pelo Estado (Lei n°1.256, de 07 de abril de 

1925).  

  

As obras em livro de Antonio Lopes são; Presença do Romanceiro (publicado em 1967), que 

representa a continuação do projeto de resgate historiográfico do folclore brasileiro de seu tio Celso 

Magalhães, a História da Imprensa no Maranhão (1959) e o livro Alcântara (1957), publicado 

postumamente pelo SPHAN. Lopes trabalhava na atualização do Dicionário Histórico e Geográfico 

do Maranhão, do professor César Marques, que não chegou a ser publicada na íntegra. 

 

Para além das questões literárias sobre as quais escreveu, São Luís é o tema transversal na obra desse 

intelectual maranhense, em ensaios sobre o Armorial Maranhense (1926) em que propõe um escudo 

para a cidade, sobre As Incrições Lapidares de São Luís (escrito em 1943, publicado em 1975), no 

qual faz um inventário completo das inscrições em pedra nos edifícios da cidade, São Luís: vestígios 

do passado (1924), onde inventaria nosso patrimônio histórico, A Missa do Padre Ivo (publicação 

póstuma em 1962), no qual o autor ambienta a primeira missa realizada na cidade, A História dos 

Transportes na Ilha do Maranhão (publicação póstuma em 1975), e em artigos como A História de 

São Luís: Questões e Dúvidas (1948) e Nossa Cidade (1944). Nas décadas de 30 e 40, Antonio Lopes 

colabora com artigos para colunas especializadas sobre a cidade, como A Cidade, publicada no Diário 

do Norte, e Nossa Cidade, de O Imparcial. 

 

Não mais a história da missão de padres capuchinhos (Claude D’Abbeville), ou dos princípios da 

lavoura no Maranhão (Raimundo Gaioso), ou a história eclesiástica do estado (Dom Felipe Condurú), 

mas a história das características e mudanças do espaço urbano de São Luís – e a busca do “aspecto 

typico” da cidade -, inaugurando uma temática que teria desdobramentos na obra do professor Ruben 

Almeida (A cidade de São Luís: tentativa de reconstituição histórica, de 1954), ou de Domingos 

Vieira Filho (Breve história das ruas e praças de São Luís, publicado em 1971), entre outros.  

 

É esse esforço de construção/reconhecimento do “aspecto typico” da cidade, de sua identidade 

histórica, que caracteriza a atuação dos intelectuais/historiadores desse período82. Nos interessa 

perceber, portanto, quais seriam os traços característicos da cultura local identificados e valorizados 

por esses intelectuais. 

  

A atuação de Antonio Lopes e de outros intelectuais do período, deixa patente a sua convicção na 

necessidade de produzir novas idéias, institucionaliza-las e divulgar sua produção teórica, em uma 

espécie de sistema cultural que ampliaria o debate. Desse modo, a atividade como professor, a criação 
                                            
82 Outra questão que despertava o interesse e gerava polêmica entre esses intelectuais, referia-se à fundação – francesa ou 
portuguesa? – da cidade, problema fundamental para uma historiografia positivista. Vale dizer que, neste processo, o sentido 
(da história da cidade) e o sujeito (historiadores/autores) se constroem reciprocamente enquanto instituem um “complexo de 
formações discursivas, uma região de sentidos, um sítio de significância que configura um processo de identificação para 
uma cultura” (ORLANDI, 2001, p. 24). 
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de instituições culturais e o trabalho jornalístico, além da participação na esfera administrativa do 

município, articulam-se como atividades complementares. 

 

Intelectual respeitado, oriundo de uma família tradicional - filho de um ex-governador do estado - e 

exercendo grande influência não só nos meios acadêmicos, como no âmbito da política local, Antonio 

Lopes estaria informado e participando dos debates sobre a cidade de São Luís até o final da década de 

40. Se considerarmos, como Salgueiro, que “os critérios do urbano dependem não só da política 

administrativa ou da prosperidade econômica, mas dos conceitos de apreensão do lugar por seus 

habitantes” (LEPETIT, 2001, p. 25), poderemos reavaliar a importância da contribuição de Antonio 

Lopes e dos intelectuais que permaneceram em São Luís na construção desse olhar sobre a cidade. 

 

 
Figura 2.11 – Antonio Lopes, em desenho de Sálvio Negreiros. Fonte: Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico, 1952. 
 

No ano de 1926, Antonio Lopes da Cunha escreve o artigo ‘A Cidade de São Luíz: vestígios do 

passado’, no primeiro número de Geografia e História, revista do Instituto de Geografia e História do 

Maranhão, hoje Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, fundado por ele. Em suas dezessete 

páginas, o artigo, segundo o Catálogo de Publicações Editadas no Maranhão, trata de “edifícios 

históricos, fontes, lugares históricos, monumentos, ruas e praças, objetos históricos e artísticos, livros 

da Câmara, o auxílio municipal” (MARANHÃO, 1991), ou seja, ele realiza um pequeno inventário 

dos nossos bens móveis e imóveis importantes, honrando assim o Art. 1°, do regimento do Instituto 

que determinava como uma de suas finalidades “o incremento à commemoração dos vultos e factos 

notaveis do seu [da cidade] passado e a conservação dos seus monumentos” (REGIMENTO, 1926). 

 

Em 1927, ante a ameaça de demolição das ruínas da Igreja Matriz de Alcântara, Antonio Lopes 

escreve uma carta-aberta ao poeta Ulpiano Brandão83, envolvido com o movimento pró-demolição. Na 

carta, publicada no jornal O Imparcial, Lopes revela o valor da arquitetura de Alcântara: 

 

                                            
83 Que era, também, militar. 
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Não foi, é certo, Fídias quem construiu a matriz de Alcântara, nem outro 
artista célebre dos áureos tempos da beleza da Grécia ou da grandeza de 
Roma, porém não se sabe quem levantou tantos edifícios que, embora sem 
um grande valor artístico, falam em velhas urbes, de gerações extintas e eras 
de antanho. (LOPES, 1927). 

 

Para Antonio Lopes, monumentos como a Igreja Matriz de Alcântara, “guardam no aroma ou no 

desbotado da cor alguma lembrança de idos dias” (LOPES, 1927). Citando o Coliseu de Roma e a 

Acrópole ateniense, o autor se refere ao tratamento dado aos monumentos pelos urbanistas modernos: 

 

Os povos cultos, quando querem modernizar logradouros públicos de suas 
cidades, não destroem ruínas que nesses lugares atestem passadas grandezas: 
colocam-nos entre árvores, gramados, flores e repuchos de água cantante e 
cristalina, deixando-as realçarem com o prestígio da sua vetustez tais sítios 
[...] (LOPES, 1927). 

 

Antonio Lopes revela, no parágrafo anterior, uma visão moderna da relação entre a cidade e o 

monumento. A idéia de envolver os monumentos e conjuntos urbanos representativos - que “atestem 

passadas grandezas” – com uma área verde seria uma das recomendações do IV Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), de 1933, e foi incluída no documento que seria 

conhecido como a Carta de Atenas84. A partir de então este preceito foi adotado e divulgado por 

arquitetos como Jean Lebreton em seu livro La Cité Naturelle, publicado em 194585.  

 

 
Figura 2.12 – Igreja de S. Matias, Matriz de Alcântara. Fonte: LOPES, 1957. 

 

Já nesse artigo de 1927, Antonio Lopes não defende a restauração ou reconstituição do monumento, 

mas a sua conservação, em uma postura que remete às idéias de John Ruskin86: 

                                            
84 Nas ‘Conclusões do IV Congresso Internacional CIRPAC para a cidade funcional’, publicadas na Revista AC-
GATEPAC, n°12, em 1933, encontramos uma referência à parte antiga da cidade de Atenas (citada por Lopes em 1927). 
85 LEBRETON, Jean. La Cité Naturelle. Paris: Ed. Paul Dupont, 1945. 
86 John Ruskin (1819 – 1900), historiador e crítico de arte inglês, com especial interesse pela arquitetura, publica, em 1843, 
Modern Painters, estudo sobre a arte no qual o autor formula o dogma de que o sagrado está na base de toda crítica de arte. 
Em 1849, publica The Seven Lamps of Architecture, ensaio crítico sobre o valor da arquitetura na sociedade industrial, mas é 
na década de 1860, com a edição resumida (páginas escolhidas) de The Stones of Venice (obra de 1851), que suas idéias se 
popularizam na Europa. Em nosso trabalho, utilizamos a edição argentina de Las Siete Lâmparas de la Arquitectura, em seu 
capítulo VI, La Lâmpara Del Recuerdo (RUSKIN, 1955) em que Ruskin trata da conservação do patrimônio histórico.   
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Bata-se, caro poeta, pela conservação das ruínas, monte guarda empunhando 
seu alfange, a essas testemunhas de tempos memoráveis, e comova com a 
eloqüência do seu verbo e, se preciso, os acorde de sua lira, os corações dos 
demolidores [...] (LOPES, 1927). 

 

O autor informa que uma comissão do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão iria a Alcântara 

para “ajudar a campanha contra a demolição” e, ao final, ameaça com o esquecimento dos 

contemporâneos a cidade que esquecer o seu passado:  

 

[...] e lançaremos sobre Tapuitapera87 o nosso anátema, sem da barra do Livramento ou da Ilha do 

Medo voltarmos sequer o olhar para essa então para todo o sempre abominada terra. (LOPES, 1927). 

 

Alguns dias depois da publicação do artigo a população de Alcântara, reunida em Assembléia na praça 

da Matriz, deliberou contra a demolição das ruínas. Felizmente, ainda hoje Alcântara guarda as ruínas 

de São Matias, em sua moldura vegetal. A praça em que estão situadas as ruínas não foi pavimentada. 

 

Pesquisador das tradições folclóricas e da etnografia maranhenses (pretendia publicar um trabalho 

sobre o negro no Maranhão), primeiro Secretário Geral do Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão, membro da Comissão Estadual de Folclore, Antonio Lopes coordena a reação dos 

intelectuais locais às intervenções e mudanças que se sucedem no espaço urbano e na arquitetura dos 

edifícios ludovicenses na década de 30. Esses intelectuais – Fernando Perdigão, Luso Torres, 

Leopoldino Lisboa, entre outros – conseguem instalar, em 1943, a comissão prevista no Código de 

Posturas de 1936, que trataria da preservação do patrimônio histórico e artístico de São Luís. 

 

No trabalho As Inscrições Lapidares de São Luís, escrito por Antonio Lopes em 1943, depois da 

instalação da Comissão de Patrimônio Artístico Tradicional do Município, o intelectual alerta para o 

descaso com que são tratadas as questões do patrimônio histórico e artístico em São Luís e anuncia, 

logo de início, o valor que pretendia defender, a antiguidade: 

 

Nesta nossa cidade há muito se observa inexplicável ojeriza ao que é antigo. 

(LOPES, 1975, p. 13). 

 

Referindo-se aos bens móveis – livros, documentos, móveis, telas, pratas, porcelanas e cristais -, faz 

notar, por outro lado, a valorização comercial desses bens: 

 

Dispersam-se ou são entregues à destruição pelo cupim livros e documentos 
das bibliotecas e arquivos. Móveis, telas, pratas, porcelanas e cristais, são 
vendidos a preço vil a judeus que vêm do Sul ou a seus agentes nesta cidade. 

                                            
87 Nome do aldeamento que deu origem à cidade. 
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E já se vai estendendo ao interior do Maranhão esse comércio, sujeito em 
alguns estados – Pernambuco e Minas Gerais, por exemplo – a rigorosa 
legislação, que não somente lhe impõe tributação considerável, mas impede 
a retirada para outro ponto do país ou para o estrangeiro de objetos de valor 
artístico ou histórico. (LOPES, 1975, p. 13). 

 

Referindo-se ao Decreto-lei nº18 de 20 de dezembro de 1896 (modificado em 1898), promulgado nos 

primeiros dias da República, que tornava obrigatória a substituição dos beirais (nos sobrados e casas 

de arquitetura tradicional luso-brasileira), por platibandas e ornamentos, transformando nossos 

casarões em imóveis de estilo eclético, ao gosto europeu, Antonio Lopes da Cunha acusava: 
 

Para que fossem “embelezadas” com platibandas velhas casas coloniais, 
houve tempo em que os poderes públicos do município de São Luís 
isentavam do imposto de décima urbana os prédios onde se realizassem tais 
“melhoramentos”, devendo-se em grande parte a essa lei curiosíssima, 
incríveis mutilações que sofreu a arquitetura civil da cidade. (LOPES, 1975, 
p. 13). 

 

Esse trabalho, que Lopes pretendia publicar em 1944, deixa clara a posição do escritor, sobre as 

transformações – “mutilações” - ocorridas na cidade desde o início do século e mais intensamente a 

partir de 1936 e os bens que, em sua opinião, possuíam valor histórico e artístico: 

 

[...] casas de azulejo ou de mirante e sobrados antigos foram demolidos para 
no seu lugar construírem prédios de estilo bastardo, rascunhados ao sabor do 
mais extravagante ou ingênuo espírito de aldeia. (LOPES, 1975, p. 14). 

 

Para Lopes, os “prédios de estilo bastardo”, ou seja, as edificações de estilo eclético construídas a 

partir de padrões externos pelo nosso “ingênuo espírito de aldeia”, que substituíam as edificações da 

arquitetura tradicional luso-brasileira, não expressavam a identidade da cidade e representavam uma 

agressão às suas características. 

 

Esse deslocamento do foco preservacionista, dos valores estéticos para o valor de antiguidade dos bens 

culturais, pode ser observado na avaliação que Antonio Lopes faz do “palácio dos holandeses”, que 

havia sido demolido em 1936, na administração de Saboya Ribeiro. Para o intelectual ludovicense, 

este prédio seria representativo por sua idade, mesmo que não possuísse qualidades artísticas: 

 

Quanto ao domínio holandês, se o povo crismou com a denominação – 
Palácio dos Holandeses – um pardieiro que havia até pouco tempo à esquina 
da Rua Vinte e Oito de Julho com a de Nazaré, hoje Joaquim Távora, muito 
embora não fosse palácio e não servisse de residência a Governadores 
daquele período, não é impossível datasse o casebre desses anos em que 
estiveram no Maranhão os compatriotas de Maurício de Nassau. (LOPES, 
1975, p. 14). 
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Referindo-se às inscrições em pedra encontradas em nossos edifícios e reconhecendo a importância da 

instalação da Comissão do Patrimônio, Antonio Lopes acrescenta: 

 

Não admira que, numa cidade que até pouco tempo não zelava o seu 
patrimônio artístico e tradicional, muitas inscrições tenham desaparecido dos 
edifícios. (LOPES, 1975, p. 14). 

 

Nesse artigo, um inventário das inscrições lapidares remanescentes, Antonio Lopes deixa claro o valor 

de antiguidade da arquitetura luso-brasileira tradicional dos sobrados e casas de mirante e azulejos, e 

alerta para a necessidade de protegê-la da demolição, destruição e do desaparecimento, reconhecendo, 

inclusive, os efeitos prejudiciais das remodelações e reformas. Referindo-se à Casa do Noviciado da 

Companhia, antigo edifício jesuíta, Lopes afirma: 

 

[...] sofreu várias reformas que, conjecturamos, apagaram das suas paredes 
quanto nelas talvez insculpiram notáveis Padres da Missão de Antonio 
Vieira. (LOPES, 1975, p. 15).  

 

Lopes refere-se também à remodelação do forte de Saint Louis que apagou os vestígios da ocupação 

francesa em São Luís88 e à ação de “reformadores” (1975, p. 32) que retiraram importantes inscrições 

lapidares de logradouros públicos como a Rampa do Palácio. Antonio Lopes observa, no entanto, 

algumas ações concretas com relação à preservação do patrimônio local, informando sobre as leis 

aprovadas, com o auxílio da Comissão, para “a conservação das casas de azulejo e mirante, bem como 

dos sobrados” e para “conservação dos bairros mais caracteristicamente coloniais” (LOPES, 1975, p. 

39).   

 

 
Figura 2.13 – “Rua das Violas, hoje José Bonifácio, uma das mais antigas de São Luís (Foto de Marcel 

Gautherot)”. Fonte: LOPES, 1944. 
 

                                            
88 O capitão-mor Alexandre de Moura, depois de tomar o território dos franceses, recomendou a Jerônimo de Albuquerque 
que reformasse o Forte de São Felipe, seguindo um projeto de Francisco Frias de Mesquita. Para tanto, Moura deixou, na 
província, seis pedreiros, carpinteiros, duas ferrarias, uma serralharia, uma olaria, cal etc. (VIVEIROS, 1954). 
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Entre essas ações concretas, tivemos, em 1940 o tombamento, pelo SPHAN, da Capela de São José da 

Quinta das Laranjeiras e o Portão Armoriado da Quinta das Laranjeiras89, cuja execução data de 1816. 

Esses tombamentos, no entanto, praticamente não são mencionados pelos intelectuais locais como 

iniciativas importantes para a preservação, seja por tratarem-se de iniciativas oficiais do Estado Novo, 

seja por basearem-se em princípios (monumento artístico isolado) que não coincidem com os 

interesses desses intelectuais naquele momento. Por outro lado, encontramos, na obra de Antonio 

Lopes referências à importância histórica daqueles bens – “único morgadio instituído em São Luís, 

senão em todo o Maranhão” – e suas qualidades artísticas – “o mais belo portão colonial de São Luís” 

(LOPES, 1975, p. 21). 

 

Em artigo publicado em O Imparcial, em outubro de 1944, Antonio Lopes escreve sobre as ações 

preservacionistas na cidade e os problemas enfrentados para a conservação do patrimônio local. 

Segundo o artigo, intitulado ‘Nossa Cidade’, o objetivo da Comissão do Patrimônio Artístico 

Tradicional do Município, assim como de qualquer intelectual que, como ele, sempre “esteve na 

trincheira, combatendo em prol da cidade”, era “conservar o patrimônio artístico e tradicional de S. 

Luís” (LOPES, 1944, p. 145). Sobre a sua atuação constante, através dos jornais, em defesa do 

patrimônio cultural local, Antonio Lopes relembra: 

 

Redator-chefe da “Pacotilha”, “Imparcial” e “Diário do Norte”, fiz nestes 
jornais campanha constante em prol da conservação de tudo quanto 
caracteriza a nossa Capital como cidade das mais tradicionais do país. 
(LOPES, 1944, p. 145).   

 

Lopes cita os artigos que escrevera contra a “isenção de décima urbana aos prédios sanluizenses que 

fôssem alindados [grifo do autor] com platibandas” e “contra a derrubada de sobrados e casas de 

mirante ou azuleijadas”, ou, ainda, resgatando, em artigos de jornais, “tradições da terra que se 

apagaram, quando deviam ter sido conservadas, ou merecem amparo e estímulo para que não 

desapareçam” (LOPES, 1944, p. 145). 

 

O Código de Posturas de 1936, instituído pelo prefeito José Otacílio de Saboya Ribeiro, em seu artigo 

66°, determinou, como queria Antonio Lopes, o fim da isenção de impostos aos prédios que, 

reformados ou construídos, tivessem os beirais substituídos por platibandas, e a própria Comissão do 

Patrimônio Artístico Tradicional do Município elaborou os decretos que proibiriam a derrubada de 

sobrados e casas de mirante ou azulejadas, ainda em 1943. O autor reconhece, portanto, que “já se tem 

feito alguma coisa, ultimamente, afim de conservar o que vinha sendo destruido por ignorância ou 

desleixo nesta Capital, com manifesto prejuíso dos seus aspectos mais interessantes de cidade 

colonial” (LOPES, 1944, p. 145). 

                                            
89 A Capela de São José da Quinta das Laranjeiras é inscrita, através do Processo n°209-T-39, no Livro do Tombo das Belas 
Artes, volume 1, com o n°281, folha n°48. O Portão Armoriado da Quinta das Laranjeiras está inscrito no mesmo Livro, pelo 
Processo n°210-T-39, com o n°282, folha n°49. Ambos em 16 de abril de 1940 (IPHAN, 1994). 



 84

 

 
Figura 2.14 – “Conjunto de sobrados antigos de São Luís, o do centro revestido de magnífico azulejo português 

– rua de Nazaré, hoje Joaquim Távora (foto de D.V.F.)”. Fonte: LOPES, 1944. 
 

Para Antonio Lopes, o desaparecimento desse patrimônio histórico e artístico, representado pelas 

edificações de arquitetura tradicional luso-brasileira que possuíssem mirantes ou azulejos nas 

fachadas, descaracterizaria a cidade de São Luís, como “cidade colonial”, antiga, “das mais 

tradicionais do país” (LOPES, 1944, p. 145). Demonstrando que a conservação deveria abranger 

também os bens móveis, Antonio Lopes acrescenta: 

 

Problemas importantes para a conservação do patrimônio artístico de S. Luís 
já se acham em estudos naquela comissão, como sejam o do comércio de 
antiguidades, exercido sem ao menos pagarem impostos os indivíduos que 
há uns 5 anos se vêm entregando metodicamente e com ótimos lucros à 
tarefa de limpar [grifo do autor]  S. Luís de tudo quanto ainda cá existe de 
valor histórico e artístico - móveis, telas, porcelanas, cristais, obras de ouro e 
prata, etc. (LOPES, 1944, p. 145). 

 

 
Figura 2.15 – “Magnífica sacada de ferro forjado, com piso de cantaria, de antigo sobrado colonial de São Luís 

(Foto de Marcel Gauthrot)”. Fonte: LOPES, 1944. 
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O autor observa que “até agora a atividade da comissão tem se limitado quase tão sòmente ao 

patrimônio artístico - estético da urbs, principalmente, - e histórico. Terá, porém, de penetrar a fundo 

no setor – tradição” (LOPES, 1944, p. 146). Antonio Lopes defende, portanto, que, além da 

manutenção da arquitetura tradicional e da regulação do comércio de antiguidades, deve-se trabalhar 

“pela restauração das festas tradicionais da cidade”. 

 

Pela defesa e valorização da cultura local, em suas manifestações materiais ou imateriais, como as 

tradições folclóricas, as danças e festas, o “romanceiro”, ou a arquitetura tradicional luso-brasileira, 

Antonio Lopes revela uma posição que remete ao movimento regionalista pernambucano, encabeçado 

por Gilberto Freyre. 

 

 
Figura 2.16 – “Sobrado antigo de São Luís, com sacada de ferro forjado, de arabescos caprichosos, e lage de 

cantaria (Foto de D.V.F.)”. Fonte: LOPES, 1944. 
 

Antonio Lopes utiliza aqui o termo restauração, uma única vez, como sinônimo de reaparecimento, 

ressurgimento, ou seja, a restauração, nesse autor, não tinha o mesmo sentido técnico de intervenção 

sobre os monumentos históricos conferido a este termo por Raimundo Lopes em seu artigo ‘A 

Natureza e os Monumentos Culturais’, de 1937. O termo conservação, por sua vez, engloba 

estratégias jurídicas (legislação urbana – zoneamento – e tributária) e político-institucional (Comissão 

do Patrimônio). 

 

As fotografias de Marcel Gautherot90, fotógrafo que colaborou com o SPHAN em seu esforço de 

conhecer e catalogar o patrimônio cultural do país nos anos 40, que ilustram o artigo publicado na 

                                            
90 O fotógrafo francês Marcel Gautherot (1910 – 1996) chegou pela primeira vez ao Brasil em 1939, depois de ler a tradução 
francesa do romance Jubiabá, de Jorge Amado. Trabalhou inicialmente no Pará e no Amazonas. Serviu no Exército Francês 
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Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, demonstram a proximidade dos intelectuais 

locais, em particular Raimundo e Antonio Lopes, com o órgão federal de preservação. 

 

As imagens reforçam a idéia de patrimônio que se valorizava - sobrados e casas com azulejos nas 

fachadas ou mirantes – e as legendas trazem, todas, a qualidade admirável nestes bens: sua 

antiguidade. Deste modo, Antonio Lopes apresenta e defende a arquitetura civil e doméstica como 

monumento, diferente da ênfase dada por Raimundo Lopes em 1937 aos edifícios religiosos. Este 

enfoque será ratificado em âmbito internacional em 1964 com a Carta de Veneza91, que estenderia a 

noção de monumento às obras modestas que, com o tempo, tivessem adquirido um significado.    

 

A noção de monumento em Antonio Lopes coincide com a noção que John Ruskin elaborou na 

Inglaterra de meados do século XIX. A noção de monumento em Ruskin engloba as construções civis 

e domésticas e os edifícios públicos, quando carregados de significado metafórico ou histórico 

presente nos detalhes de sua ornamentação (RUSKIN, 1955). É para evitar qualquer intervenção que 

descaracterize este patrimônio e, por extensão, a própria cidade, que Antonio Lopes defende a 

conservação do patrimônio local, como manutenção – no sentido de manter, não destruir – dos 

elementos que caracterizam a cidade. 

 

Nesse momento, o valor de uso desse patrimônio deixa de ser uma preocupação para os intelectuais 

locais que reconhecem no patrimônio cultural, o valor histórico, ou “tradicional”, artístico e de 

antiguidade. A função atribuída ao patrimônio, nessa época, é a de caracterizar a cidade, conferir-lhe 

uma identidade cultural, e não mais servir de catalisador para o desenvolvimento urbano, como queria 

Raimundo Lopes em 1937.  

 

No artigo, Antonio Lopes conclama os maranhenses a executarem o vasto programa em prol da 

cidade, que deve progredir, crescer e se tornar mais bela, mas sem se descaracterizar. É desse modo 

que, para Antonio Lopes da Cunha, devemos compreender a cidade:  

 

[...] S. Luís como devemos compreender: S. Luís para o nosso carinho; S. 
Luís que temos obrigação de, por um lado, conservar no que tem de 
evocativo dos tempos de antanho, e por outro lado, aumentar e embelezar 
para que acompanhe o progresso; S. Luís que não se despersonalize, 
consciente de seu grande valor no passado e possuida da ambição - por que 
não dizer! - de valor muito, no futuro, para nosso orgulho. (LOPES, 1944, p. 
147). 

 

 
                                                                                                                                        
no Senegal. Retornou ao Brasil em 1940 e, novamente no Rio, conheceu Rodrigo Melo Franco de Andrade, que o convidou 
para trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Uniu-se então aos modernistas, passando a 
participar ativamente da vida artística da época. A serviço do SPHAN, percorreu o país registrando a riqueza arquitetônica 
nacional e as manifestações populares, nos anos 40, época em que esteve em São Luís. 
91 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (ICOMOS / 1964), documento que 
ainda hoje orienta os órgãos e ações preservacionistas em todo o mundo. 
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2.5 A Contribuição de José Luso Torres 
 

 

Nascido em São Bento dos Peris, interior do Maranhão, o oficial do exército, José Luso Torres (1879 - 

?) elegeu-se deputado do Congresso Legislativo do Estado em duas ocasiões, em 1910 e 1913. Com a 

reforma nos estatutos da Academia Maranhense de Letras em 1916, foi nomeado sócio-fundador da 

instituição, onde exerceu diversas funções. Foi colaborador da Pacotilha e da Revista de Geografia e 

História. Luso Torres reuniu suas crônicas publicadas na Pacotilha no livro Currente Cálamo (1910).  

 

Em 1919 foi eleito intendente municipal com 735 votos, sucedendo a Clodomir Cardoso. Em sua 

gestão à frente da Intendência Municipal de São Luís, reorganizou a estrutura do ensino primário, 

instalando escolas nos bairros periféricos de São Pantaleão, Currupira, Apicum e Baixinha, inaugurou 

a Vila do Anil, em 1919, construiu pontes de cimento armado, reservatórios subterrâneos e 

modernizou a limpeza da cidade com a aquisição de dois caminhões. Desapropriou as terras do 

município nas áreas dos rios Angelim e Batatã, para montagem de um sistema de captação e 

distribuição de água para a cidade. Ao deixar o cargo, voltou ao exército com a patente de capitão.  

 

 
Figura 2.17 – José Luso Torres, em foto de 1928. Fonte: Acervo da Loja Maçônica Renascença Maranhense, 

2004. 
 

Comandou o 24° Batalhão de Caçadores em 1926. Foi promovido a major em 1927 e permaneceu no 

comando do 24° BC até a eclosão da Revolução de 30, quando foi preso pelos revoltosos. Alguns dias 

depois de sua prisão, assumiu como interventor do Maranhão, substituindo a Junta Governativa. 

Renunciou ao cargo ainda em 1930, alegando motivos de saúde. Quando integrou a Comissão do 

Patrimônio, em 1943, era membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças do Governo do 

Estado. Publicou o texto ‘Maranhão de Outrora’ no Anuário do Maranhão para 1941. 

 

Na solenidade de posse da Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional do Município, realizada no 

Palácio da Educação, em 04 de junho de 1943, o coronel Luso Torres, figura de destaque na cultura e 
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na política do Maranhão desde a década de 1910, pronunciou um discurso no qual discorria sobre as 

atribuições e a importância da Comissão, da qual era membro fundador.  

 

O texto do discurso de instalação da Comissão foi publicado pelo jornal Diário do Norte, na edição de 

06 de junho daquele ano, sob o título São Luiz. No artigo Torres afirma, indicando uma das atribuições 

da Comissão, que a “iniciativa do sr. Prefeito Municipal de catalogar os nossos monumentos” 

representa “um relevante serviço às nossas tradições” (TORRES, 1943). Tradições que explicitariam 

uma identidade nacional: 

 

O passado maranhense, o passado baiano, os passados de todas as unidades 
da federação são correntes de uma única significação social e política, são 
correntes de uma só convergência histórica que é o passado do Brasil. 
O sentido de nossa missão é, pois, alta e essencialmente nacionalista. 
(TORRES, 1943). 

 

Militar, Luso Torres daria o tom nacionalista às idéias preservacionistas locais, e, em nenhum 

momento, minimizaria a importância do progresso: 

 

Respeitar e amar o passado não é ser retrógrado ou passadista, a ponto de 
rebelar-se a gente contra as leis incoercíveis da evolução e só querer respirar 
o bafio das velharias. Nenhuma rebeldia é, porém, mais inútil, mais 
ineficiente e ridícula do que a rebeldia sistemática contra o passado. 
O passado impõe-se e comanda. Sem muitas vezes darmos por isso, volta-se 
o nosso espírito a cada instante para ele. Não quer isto significar que 
devemos calar os erros do passado. A nossa missão, ao procurarmos 
resguardar o que houver de histórico e artístico em S. Luiz, é missão 
espiritual de patriótica atualidade. (TORRES, 1943). 

 

Para o ilustre intelectual maranhense, o decreto municipal que instala a Comissão cumpre uma função 

importante ao revelar as particularidades que caracterizam a cidade:  

 

[...] pôr em relevo os velhos cenários e os traços estéticos mais 
característicos da nossa Capital, porque toda cidade, e mais sendo uma 
cidade colonial, por pobre, por modesta e humilde que seja, tem os seus 
traços dominantes, os seus pontos característicos e esta ou aquela 
singularidade digna de nota. (TORRES, 1943). 

 

A esta altura Luso Torres enumera alguns aspectos que, no seu entender, caracterizariam a cidade de 

São Luís – azulejos nas fachadas e o uso da pedra de cantaria (lioz) - e que a diferenciariam das 

cidades onde predomina o “cimento armado”: 

 

Artistas, escritores e viajantes hão chamado S. Luiz – “cidade dos azulejos”. 
É um dos tons da sua fisionomia, herdada do antepassado lusitano. 
Entretanto, a charra boçalidade jacobina afirmava que o português revestia 
de azulejos a fachada para não gastar com a pintura os patacões, quando o 
reinol, embora aferrado à pecunia, era apenas o portador de uma herança, 
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que ainda hoje fala forte ao sentimentalismo adormido daqueles que nos 
visitam e que aqui chegam com os olhos aborrecidos de olhar cimento 
armado. 
Ao lado dos azulejos, de que havia paisagens, alegorias bíblicas e evocações 
históricas em rodapés de entradas e varandas, desempenhou importante 
função na vida de S. Luiz a pedra de cantaria portuguesa. 
Tivemos aqui a idade da Cantaria, que era empregada em longos, largos e 
escorregadios passeios e nos pisos dos vastos corredores, dos armazéns 
comerciais e dos templos, em escadarias, batentes, arcos, plintos, frades de 
pedra, etc. 
Havia também aqueles numerosos silhares que o povo chamava as “pedras 
do dique”. 
Do mesmo modo que o queijo do Reino, a pimenta do Reino, o toucinho do 
Reino e também o nosso ouro que, de torna-viagem, depois de passar pelas 
mãos dos hábeis ourives e filigranistas lusos, se chamava aqui ouro do Porto 
– era a pedra de cantaria moda e comércio. 
Madame de Sevigné predisse que “la mode d’aimer Racine passera como la 
mode du café”. A do café, apesar da falta de açúcar, ainda não passou, pelo 
menos no Brasil, mas a de ler Racine já cedeu lugar à da leitura de estilistas 
soporíferos. Passou a moda da cantaria, como passou a moda do páu-brasil. 
(TORRES, 1943). 

 

Torres faz referência ao “Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade de Olinda”, escrito pelo 

sociólogo Gilberto Freyre, intelectual que era regularmente publicado em uma coluna no jornal Diário 

do Norte. O coronel também utiliza um termo que não constava da legislação, revelando um dos 

objetivos da Comissão, o tombamento dos monumentos locais: 

 

O tombo dos monumentos históricos e artísticos da cidade poderá servir de 
base à organização de seu álbum histórico e artístico. Falo nisso por me 
haver chegado a noticia do “Guia prático, histórico e sentimental da cidade 
de Olinda”, organizado pelo acatado escritor e sociólogo Gilberto Freire 
[que escrevia uma coluna neste jornal], que já fez idêntico trabalho sobre o 
Recife. Acho mesmo a escolha do título tão feliz que penso mesmo podemos 
imitá-lo desde aí: - histórico e sentimental é que deve ser o guia de uma 
cidade como a nossa, tão cheia de recordações honrosas umas, ingratas 
outras, mas todas merecedoras de registro. (TORRES, 1943). 

 

Como Antonio Lopes, José Luso Torres reconhecia a autoridade das gerações passadas sobre os 

monumentos que construíram, diferenciando seus idealizadores – o “antepassado lusitano” - de seus 

construtores, a mão-de-obra escrava afro-brasileira: 

 

Nas velhas cidades, as construções revocam o espírito de cada época, e de 
minha parte confesso que, diante dêsses sobradões da Praia Grande, não 
deixo de lembrar-me do esfôrço do braço escravo, dos negros anônimos que 
ali suaram dias a eito, para os construir. (TORRES, 1943). 

 

Luso Torres também ressalta a diferença entre as lendas e curiosidades (“confusas narrativas”) a 

respeito desse patrimônio, que têm a sua utilidade, e a objetividade científica a que se propõe:  
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Às vezes, grossos paredões, soturnas galerias esseladas da pátina inexorável, 
subterrâneos silenciosos e mirantes que respiram mistérios, ou segredos, 
guardam lendas e confusas narrativas, que não deixam de ter a sua 
curiosidade, embora a objetivação histórica seja obrigada, aqui e ali, a 
refrear os distúrbios da crendeira ingenuidade e da airada fantasia. 
Aqui em S. Luiz quase toda a gente se recorda do “Palácio das lágrimas”92, 
nome que lembrará as “Mil e uma noites”, o “Palácio das lágrimas”, em 
cujas janelas, sempre escancaradas a todas as ventanias, aparecia, de quando 
em quando, o aluado fantasma de um Launé, a falar de dores e 
arrependimentos, que já ninguém podia entender. (TORRES, 1943). 

 

Ainda referindo-se à idéia do guia de São Luís, Torres lamenta a demolição recente do imóvel 

conhecido por palácio dos holandeses, demolido em 1937, pelo prefeito José Otacílio Saboya Ribeiro, 

para a construção do edifico em estilo Art Dèco que abrigaria o Hotel Central e seria conhecido, em 

anúncios publicitários, como o ‘palácio encantado da cidade’: 

 

São de ontem as ruínas do “palácio dos holandeses”, os impiedosos 
invasores que, ao fugirem daqui, em 1644, deixaram a cidade “tão 
desfigurada”, que “mais a reconheceu Teixeira de Melo pela sua situação do 
que pela semelhança do que tinha sido” (Ribeiro do Amaral – “Efemérides”, 
27). 
Ao chegarem a S. Luiz, os visitantes, nacionais ou estrangeiros, turistas 
curiosos e bem educados, ou criticadores de arribação, tendo em mão o 
“guia” da cidade, já sabem o que podem procurar e ver, e em vez de se 
meterem a confrontar a nossa modéstia e a nossa simplicidade com os 
deslumbrantes quadros de outras paragens, enveredarão pelo caminho da 
sensata observação histórica e saberão que nós nos conhecemos e 
conhecemos o que possuímos. (TORRES, 1943). 

 

A idéia de produzir um guia “histórico e sentimental” de São Luís, nos moldes do fez Gilberto Freyre 

para o Recife e que Luso Torres propôs para os intelectuais ludovicenses, foi concretizada por Astolfo 

Serra, que publica o Guia Histórico e Sentimental de São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro, em 

1965 (SERRA, 1965), e, mais recentemente, por Jomar Moraes, com seu Guia de São Luís do 

Maranhão, cuja primeira edição é de 1989 (MORAES, 1995). Em 43, assim se referia Luso Torres, ao 

“guia ou álbum da cidade”: 

 

Desde que li referências aos “guias” organizados pelo Douto Gilberto 
Freyre, senti-me curioso de os compulsar e cuido que serão mais do que uma 
resenha artística e histórica: - um excelente meio de propaganda e de 
ensinamento, até para os mais sabidos. 
Seria de grande necessidade ou vantagem que o guia ou álbum da cidade 
memorasse coisas que já exitiram, e de que agora só nos resta, em crônicas e 
velhos calhamaços, a lembrança, que se vai apagando com os anos, como o 
“pau-da-bandeira”, de que nos fala João Lisboa, o local do pelourinho, o 
largo da fôrca, a “pedra-da-memória”, o quartel da praça Deodoro, etc. 

                                            
92 Nesse sobrado de arquitetura tradicional luso-brasileira, demolido no governo de Urbano Santos (1919 – 1922) para a 
construção um imóvel de estilo eclético que abrigaria a Escola Modelo Benedito Leite e, posteriormente, a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia, ocorreu um fratricídio, crime lendário em São Luís.  
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Em relação ao álbum, talvez fosse melhor irmos além da capital, 
organizando o álbum histórico e sentimental da Ilha do Maranhão, que é 
hoje um só município [...] (TORRES, 1943). 

 

Em 1943, portanto, Luso Torres já indicava a necessidade de documentar e preservar o patrimônio 

cultural em toda a ilha, chamando atenção para a importância da estrada do Anil e sua ambiência, 

como um exemplo: 

 

Só essa estrada do Anil é qual livro aberto, que muitas lições já guardou e 
ainda guarda, como já lembrou um versejador suburbano: 
 
   “Cansado o pensamento aqui repousa... 
   Quanta coisa boa nessa estrada do anil! 
   Revive Gabriel Soares de Sousa 
   E o “Tratado do Brasil” 
 
   E a gente começa a ler o passado 
   Nos “sítios” da era em que a riqueza 
   Nadava em romantismo: 
   “Saudades”, “Paraíso”, Veneza”, 
   “Timon”, “Roma”, “Liberdade”... 

- Passadismo!” (TORRES, 1943). 
 

Em seguida, relacionando ignorância e esquecimento, Torres faz um ligeiro inventário das fontes de 

consulta de que se dispunha naquele momento: 

 

Temos de reagir, em nome de tradições muito caras, contra o ouvido, a 
indiferença, a ignorância, que entram na composição do celebérrimo pó-dos-
séculos. 
A documentação dos arquivos, só Deus sabe em que pé estará. As velhas 
obras de consulta, a “Poranduba Maranhense”, os “Anais Históricos do 
Maranhão”, a “Descrição do Estado do Maranhão” e o “Dicionário Histórico 
e Geográfico” só estão ao alcance de poucos. Resta-nos o arquivo do 
incansável pesquisador José Ribeiro do Amaral, o único em que talvez se 
encontre os velhos jornais de S. Luiz, e talvez algum trabalho inédito de 
Raimundo Lopes, que foi insigne cultor de nossa pré-história, de nossa 
história e de nossa geografia humana. 
Tive a impressão do que pode valer um guia histórico e sentimental de S. 
Luiz ao manusear um simples almanaque – o de 1867 – daqueles que 
editorava o inesquecível Belarmino de Matos. Intitulava-se “Almanaque 
administrativo, mercantil e industrial” e não trazia parte literária nem 
gravuras, mas ali está através de indicações e anúncios muita coisa da vida 
de S. Luiz naquela quadra. (TORRES, 1943). 

 

Para José Luso Torres, a arquitetura eclética dos bangalôs era uma ameaça visível à arquitetura da 

“cidade colonial”, em especial os sobrados antigos. Citando as mudanças com que os cidadãos 

ludovicenses tinham que conviver na década de 40, Luso Torres enfatiza a necessidade de conservar 

os sobrados de São Luís, utilizando o termo que será legitimado pelos dispositivos legais que 

formalizaram esta fase da história da preservação em São Luís, a conservação: 
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Muito se tem falado dos sobrados de S. Luiz, e é visível que contra eles se 
enfileiram os bangalôs, residências de chiquismo, em cujas portinholas os 
móveis, às vezes, só passam desmontados... Valeria a pena estudar 
sociologicamente o esplendor e decadência dos sobrados93. Eles ainda são, 
apesar de tudo, uma das características da nossa antiga fisionomia urbana, 
sob vários aspectos, e o que o Maranhão puder conservar desses sobrados, 
de linhas austeras e sólidas paredes de pedra-e-cal, deve conservar, pelo que 
êles representaram de grandioso em nossa vida passada e pelo que 
representam de rigidez, de simplicidade retilínea, marca do espírito racial de 
uma gente que adotava o lema antes quebrar que torcer, e que preferia, ao 
lado da solidez, a comodidade patriarcal dos interiores, em que se abrigavam 
as virtudes antigas. (TORRES, 1943). 

 

Portanto, para Luso Torres, deve-se conservar os sobrados, pelo seu valor histórico - “pelo que êles 

representaram de grandioso em nossa vida passada” - e seu valor artístico – “pelo que representam de 

rigidez, de simplicidade retilínea [...]”. À arquitetura dos sobrados, Torres acrescenta o patrimônio 

móvel, “armários, oratórios, mesas e cadeiras abaciais”, entre os bens valorizados: 

 

Só não compreenderão o que valem os nossos sobrados, com seus portais e 
cornijas de cantaria solinhada por mãos de mestres, com as suas sacadas 
retas ou graciosamente curvas, com o remate singelo dos seus beirais, em 
cujas extremidades as telhas, recortadas em ponta, lembram pássaros que 
não conseguiram alçar o vôo, só não compreenderão o que eles valem os que 
também não sabem dos motivos que levam argutos compradores de móveis a 
dar vultosas quantias por velhos e desconjuntados armários, oratórios, mesas 
e cadeiras abaciais, exemplares da apurada e soberba talha lusitana, em que 
se tornaram exímios muitos mestres da marcenaria brasileira. É que em tudo 
isso esplendem os encantos de uma arte simples e desafetada, arte bem 
brasileira, de que efluem, como aroma muito leve, outros encantos, a que a 
atual complicação arquitetônica, com seus arrebiques e babelismos, vai 
dando maior realce. (TORRES, 1943). 

 

No último parágrafo do texto, Luso Torres nomeia a Comissão pela função que, a seu ver, seria 

preponderante, o tombamento dos bens patrimoniais: 

 

Aceitei com verdadeira satisfação o convite do ilustre Prefeito para fazer 
parte desta comissão de tombamento, e se é verdade que a minha carência de 
cabedais históricos, e de outra natureza, é de dar na vista, sei que me anima 
o desejo de ser útil à cidade, a quem dedico entranhado afeto. (TORRES, 
1943). 

 

O coronel Luso Torres, como Antonio Lopes, não discute ou aprofunda suas reflexões sobre as 

diferentes formas de intervir sobre o patrimônio que defende (a restauração ou a reforma, por 

exemplo), no entanto deixa claro o interesse e a importância de conhecer os processos históricos que 

produziram o patrimônio cultural local. Torres também ressalta a missão nacionalista de preservar o 

passado para resguardar (ou construir) uma identidade nacional.  

                                            
93 Ao reivindicar a pesquisa sociológica, Torres enuncia de antemão as categorias que utilizaria, “esplendor e decadência”, 
apogeu e crise, próprias do que Almeida (1983) denominou a “ideologia da decadência”. 



 93

 

Para Luso Torres, a “atual complicação arquitetônica”, com suas estruturas de ferro (“seus 

arrebiques”), arranha-céus (“babelismos”) e bangalôs, só realçam a importância das estruturas 

arquitetônicas tradicionais. Ou seja, o intelectual defende, ou admite, a convivência entre as novidades 

arquitetônicas e urbanísticas e a arquitetura tradicional luso-brasileira, em uma posição que não impõe 

a estilização das edificações novas no entorno dos monumentos, diferindo significativamente da 

posição de Raimundo Lopes da Cunha e do que determinava o Código de Posturas de 1936, analisado 

no Capítulo 3.  

 

Se em 1943, Luso Torres alertava para a necessidade de conhecer e preservar o patrimônio cultural em 

toda a ilha de São Luís, na segunda metade da década, as preocupações preservacionistas difundem-se 

pelo território e bens culturais do Estado, principalmente através da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico do Maranhão, como nos artigos de Serra (1946), sobre os Fortes e Fortalezas do 

Maranhão, e o de Nicolau Dino (1948), sobre o Forte do Itapecuru. Ambos recuperam as 

preocupações destes intelectuais, em uma outra escala geográfica. 

 

 

2.6 A Conservação da Cidade Colonial 
 

 

Desde 1916, os intelectuais ludovicenses reconhecem o valor histórico das formas urbanas do passado 

e até a metade da década de 40, esses intelectuais preocuparam-se em identificar o patrimônio cultural 

local. Se considerarmos que “o aspecto fundamental na conservação de qualquer recurso do 

patrimônio cultural (quer seja um trabalho artístico, um edifício ou área histórica) está em sua 

definição e no reconhecimento singular de seus aspectos tangíveis e intangíveis...” (JOKILEHTO, 

2002, p. 11), poderemos dimensionar a importância dessa operação de identificação, de 

reconhecimento do patrimônio cultural local como uma etapa essencial, imprescindível, do processo 

de preservação deste patrimônio. 

 

Do quadro geral traçado nesse capítulo, constata-se que, em contraposição ao galicismo corrente no 

século XIX, a identificação do patrimônio histórico local e o interesse pela história da cidade 

implicariam na valorização da arquitetura tradicional luso-brasileira no início do século XX, em 

detrimento, inclusive, da arquitetura inspirada no ecletismo francês94, o “estilo bastardo” denunciado 

por Antonio Lopes.  

 

                                            
94 A fundação francesa e sua influência no aspecto da cidade também são (re)avaliados. Raimundo Lopes, em 1916, escreve: 
“os franceses limitaram-se a formar, em torno do forte (estabelecido, provàvelmente, onde hoje é o Palácio do Governo), uma 
feitoria. Foram os seus primeiros habitantes portugueses que lhe deram feição regular, fazendo os primitivos arruamentos” 
(LOPES, 1970). 
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Ao ecletismo cosmopolita e classicizante (fruto das remodelações) adotado pela República, os 

intelectuais locais iriam contrapor o tradicionalismo nacionalista do estilo neocolonial (Raimundo 

Lopes), que se propõe adaptar-se ao antigo, e, em seguida, iriam valorizar o contraste entre o estilo 

moderno e a arquitetura tradicional local (Antonio Lopes e Luso Torres). Essas posições, 

compartilhadas com o regionalismo de Gilberto Freyre, seriam corroboradas na década de 40, 

inclusive, pelo órgão de preservação onde atuam os intelectuais modernistas, o SPHAN. 

 

Se Raimundo Lopes, em 1937, inscreve-se no debate/diálogo entre o movimento neocolonial e o 

modernismo, Antonio Lopes, em 1943, atua em um ambiente marcado pela tensão entre as idéias do 

movimento regionalista e do modernismo. Assim, na década de 40, ao mesmo tempo em que a cidade 

atravessa um período de mudanças significativas, a idéia da conservação é construída dentro do 

sistema de produção cultural e comunicação social coordenado pelos intelectuais locais (Tabela 2.1). 
 

Referindo-se aos edifícios históricos, nesse momento, os textos preservacionistas falam claramente em 

proteção contra a demolição e substituição por novas edificações (sem valor arquitetônico ou 

histórico). Para os autores desse período (TORRES, 1943 e LOPES, 1944), era preciso evitar o 

desaparecimento da arquitetura tradicional, imposto pelo progresso, mantendo, mesmo, a autenticidade 

do aspecto de cidade velha. Para esses intelectuais, o patrimônio cultural edificado teria a função de 

caracterizar a cidade, conferindo-lhe identidade cultural (Tabela 2.1). 

 

Enquanto Raimundo Lopes (1916) reconhecia o bairro do Desterro como um pedaço da cidade antiga 

que se conservara (espontaneamente) e devia ser preservado como uma relíquia, reconhecendo, a partir 

de sua visão da evolução urbana de São Luís, uma Cidade Colonial, Antonio Lopes e a Comissão de 

Patrimônio Artístico e Tradicional (1943) preocuparam-se com a conservação (intencional) de 

elementos representativos da arquitetura tradicional luso-brasileira; as casas com mirantes ou com 

azulejos nas fachadas e os sobrados.  

 

Se, à primeira vista, parece ter sido operada uma redução de escala (da cidade para a arquitetura), 

deve-se notar que os elementos valorizados são básicos na composição do tecido urbano local, estão 

espalhados por quase toda a cidade e exigem, preservando-se, a manutenção desse tecido para além 

dos limites do bairro do Desterro. É sobre esses fundamentos – uma teoria da evolução urbana local 

(Raimundo Lopes) e os elementos da arquitetura tradicional luso-brasileira (Antonio Lopes) – 

defendendo o elemento mais frágil entre as formas urbanas95, que se apóia a idéia da Cidade Colonial. 

 

                                            
95 Explicando as diferenças cronológicas entre os elementos de uma cidade, Lepetit defende que “a rede viária é mais 
duradoura que o loteamento. Os lotes, cuja duração depende da forma e dimensão (em geral, os maiores e os menores são os 
que se conservam melhor), resistem mais tempo que os imóveis neles construídos. Os vazios duram mais do que os cheios, e 
as estruturas menos materiais duram mais que o construído...” (2001, p. 139). 
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Os autores maranhenses, na primeira metade dos anos 40, defendiam a idéia de conservar os 

monumentos históricos e artísticos, pela referência às glórias do passado e pelas características físicas 

(estéticas) dos edifícios – casas azulejadas ou com mirantes e sobrados antigos. Para esses intelectuais, 

conservar é tombar, resguardar, salvar, não-intervir, e, para tanto, era preciso conhecer. A 

conservação lança mão de estratégias jurídicas (legislação urbana e tributária) e político-institucional 

(Comissão do Patrimônio). Por outro lado, admitia-se naquele momento o contraste com as novas 

edificações: reconhecia-se a necessidade de conviver com o progresso como um acúmulo de 

experiências. 

 

A geração de Antonio Lopes não desconhecia o que estava ocorrendo no cenário nacional ou mesmo 

internacional das artes e das ciências – o provam as viagens de Raimundo Lopes, a formação dos 

bacharéis em outros estados, as homenagens a Graça Aranha, o intercâmbio com instituições 

exógenas, as referências a outras experiências urbanas – e reconhecia a necessidade de renovação 

cultural, e para tanto escolheu princípios apropriados ao seu contexto histórico e sua situação sócio-

econômica, que correspondiam às idéias do regionalismo pernambucano.  

 

Não se tratava, portanto, de uma geração de utópicos, nem de decadentistas; a reavaliação do passado 

realizada pela geração de Antonio Lopes difere da que foi operada pela segunda geração de 

intelectuais maranhenses, que cognominou de Atenas Brasileira a cidade dos intelectuais que 

traduziram Virgílio e Homero (Odorico Mendes), que ensinavam Literatura Romana (Sotero dos Reis) 

e escreviam poemas como a Canção do Exílio (Gonçalves Dias)96. Também não corroboraram as 

críticas à cidade antiga feitas pelos idealizadores da Manchester do Norte, desconfiando, desde cedo, 

das possibilidades de transformar a cidade em nome de um progresso efêmero.  

 

Ao invés de construírem uma identidade cultural baseada em valores universais, nos ideais gregos de 

beleza e sabedoria, ou nos valores de um progresso que não correspondia com nossa realidade sócio-

econômica, procurava-se ampliar a consciência nacional, valorizando as raízes e tradições culturais 

locais. Deste modo, graças ao trabalho de uma parcela da elite intelectual de São Luís, em pouco mais 

de vinte anos os valores patrimoniais do acervo de arquitetura tradicional luso-brasileira e do traçado 

urbano conformado por essa arquitetura, foram reconhecidos e a cidade ganhou um novo status, uma 

nova identidade, a ser defendida e preservada: São Luís, Cidade Colonial. 

                                            
96 A obra de Gomes de Souza, médico por formação, com trabalhos sobre ‘Resolução das Equações Numéricas’ (1850) e 
‘Dissertação Sobre o Modo de Interrogar os Novos Astros sem Auxílio de Observações Diretas’ (1858), demonstra o 
interesse dos intelectuais da primeira geração por temas de caráter geral, não regionais.  
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Tabela 2.1 – A preservação nas obras de autores maranhenses*. 
 
AUTOR OBRA ANO REGISTROS PRESERVAÇÃO - SÍNTESE 
Raimundo 
Lopes. 

O Torrão 
Maranhense. 

1916 Renovação;  
 

Relíquias; 
Cidade colonial; 
Velha cidade. 
Núcleo do Desterro. 

Identificar o patrimônio cultural: as relíquias do passado. 
Identifica a tensão entre a renovação da cidade e a conservação (espontânea) de 
partes do tecido urbano. 

Raimundo 
Lopes. 

Os Fortes 
Coloniais de S. 
Luis. 

1917 - - - Identificar o patrimônio cultural. 

Antonio 
Lopes.  

A Cidade de São 
Luíz: vestígios do 
passado. 

1926 - 
 

- Vestígios; 
Lugares históricos. 

Identificar o patrimônio cultural: os vestígios do passado. 

Antonio 
Lopes. 

Carta-aberta ao 
poeta Ulpiano 
Brandão 

1927 Não destroem; 
Contemplará. 

Modernizar 
logradouros; 
Demolição. 

Ruínas. A permanência das ruínas não é incompatível com as transformações do espaço 
urbano (modernização) e garante a interação entre os diferentes tempos da cidade 
(presente, passado e futuro). 

Henrique 
Costa 
Fernandes 

Administrações 
Maranhenses: 
1822 – 1929 

1929 Remodelação; 
Melhoramentos. 

Adaptação; 
Condições 
higiênicas. 

Próprios do Estado; 
 

Adaptação dos edifícios às condições de higiene e a novos usos; 
Convivência e reciclagem da herança urbana. 

Raimundo 
Lopes. 

A natureza e os 
Monumentos 
Culturais. 

1937 Proteção; 
Restauração; 
Renovação; 
Reconstituição; 
Consolidação; 
Tendências 
tradicionais. 
 

Amparo; 
Restituição; 
Proibição; 
Contemplação; 
Acessibilidade; 
Divulgação;  
Premiação;  
Normatização.  

Antigualhas; 
Relíquias; 
Igrejas históricas; 
Cidade colonial; 
Cidades históricas. 

A preservação dar-se-á por condições técnicas e artísticas de intervenção no objeto 
e pela valorização do mesmo, através do conhecimento e divulgação de suas 
características e do seu uso efetivo.  
Para tanto, considera o caráter urbano dos monumentos, afirmando que existe um 
tipo de arquitetura “de tendências tradicionalistas” (neocolonial), própria para o 
entorno dos monumentos. A preservação é tarefa da “geografia urbanista”. 

Luso 
Torres 

São Luiz 1943 Conservação. 
 
 

Resguardar; 
Tombamento; 

Monumentos históricos 
e artísticos; 
Cidade colonial; 
Cidade dos azulejos; 
Sobrados. 

Conservar pela referência às glórias do passado e pelas características físicas dos 
edifícios. Conservar é tombar, resguardar, conhecer para proteger, admitindo-se o 
contraste com as novas edificações. 

Antonio 
Lopes. 

Inscrições 
Lapidares de São 
Luís. 

1943 
(1975) 

Conservação. Zelar. Casas de azulejos ou 
mirantes; 
Sobrados antigos. 

Conservar é não intervir no patrimônio, é impedir a demolição e substituição por 
novas edificações (sem muito valor), com a descaracterização da cidade. 

Antonio 
Lopes. 

Nossa Cidade. 1944 Conservação. 
 
 

Restauração; 
Amparo. 

Tradições da terra; 
Cidade colonial. 

Conservação: proteger do desaparecimento, pela referência ao passado e pelas 
características físicas (estéticas) dos edifícios, que conferem identidade à cidade.   
Conviver com o progresso como um acúmulo de experiências. 
Política urbana: conservar, aumentar e embelezar. 

 

* Os registros apresentados na tabela referem-se às principais noções de preservação encontradas (coluna 4) e às noções secundárias que reforçam ou esclarecem as principais (coluna 5). 

Nas obras analisadas, também listamos aqueles registros que nomeiam ou qualificam a idéia de patrimônio de cada autor (coluna 6), e que também nos auxiliam a (re)construir e entender 

o sentido do discurso sobre a preservação em cada obra, do qual apresentamos uma síntese (coluna 7). 
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Capítulo 3. Saboya Ribeiro e o Urbanismo Moderno em São Luís 
 

 
“...uma cidade em desespero, aguardando morte 

próxima”. 
 

José Otacílio de Saboya Ribeiro, 1937. 

 

 

Desde a “traça” de Francisco Frias de Mesquita, que ordenou a ocupação e o desenvolvimento do 

núcleo urbano no século XVII, até 1936, as propostas de remodelações e melhoramentos urbanos 

apresentaram-se, sempre, parciais, fragmentárias, no sentido de que estas operações não estavam 

integradas em um plano de conjunto, em uma proposta que tomasse a cidade em sua totalidade.  

 

Se, por um lado, os intelectuais locais dedicavam-se a identificar e valorizar o patrimônio histórico, 

acerca do qual escreviam artigos, realizavam estudos históricos ou fundavam instituições, por outro 

lado, faltava-nos, até a década de 30, as referências necessárias para construir e legitimar a idéia de 

transformar a cidade, em nome de um modelo ideal qualquer. 

 
Passado o primeiro momento de estabilidade e modernização dos serviços urbanos (Primeira Guerra 

Mundial), baseado, principalmente, na valorização do babaçu como produto de exportação, e depois da 

crise econômica e da conturbada fase política da Revolução de 30 e das efêmeras tentativas de 

renovação cultural da Geração de 30, o Estado Novo de Getúlio Vargas encontra Paulo Martins de 

Sousa Ramos no cargo de governador eleito do Estado e o mantém como interventor federal no 

Maranhão até o fim da ditadura Vargas, em 1945. 

 

Beneficiado pela conjuntura econômica internacional da Segunda Grande Guerra e controlando com 

mão-de-ferro as finanças e a política fiscal adotada, Paulo Ramos promoveria o que se denominou, na 

época, a “reconstrução do Maranhão”, inaugurando um período “dos mais profícuos e progressistas 

que já desfrutou o Maranhão” (MEIRELES, 2001, p. 336). 

 

Aproximando-se dos intelectuais locais e buscando o apoio da classe de comerciantes, com a 

nomeação do engenheiro José Otacílio de Saboya Ribeiro e logo depois do médico Pedro Neiva de 

Santana para o cargo de prefeito da capital, Ramos garantiu a elaboração e execução continuada de 

uma série de intervenções urbanísticas, organizadas em um Plano da Cidade.  
 
Desta forma, a partir de 1936, o Estado Novo utilizou o saber urbanístico para legitimar-se, propondo 

e operacionalizando a idéia da reforma urbana. As propostas apresentadas nesse período, portanto, irão 

exigir uma nova postura com relação ao passado da cidade. 
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Nesse capítulo, examinamos o pensamento urbanístico local, esclarecendo as circunstâncias de 

radicação do urbanismo moderno em São Luís nos anos 30 e 40 e identificando as idéias de 

preservação do patrimônio histórico, construídas nesse contexto. Para tanto, trataremos dos planos 

propostos para a cidade e das leis e decretos que apoiavam as intervenções urbanísticas e as relações 

com o patrimônio cultural existente, na gestão do prefeito Saboya Ribeiro. 

 

É importante salientar que os planos, leis e intervenções propostos para a cidade nas administrações de 

Saboya Ribeiro e Neiva de Santana, se referiam ou estavam orientadas para a área que hoje é 

considerada de grande valor cultural.  

 

Até o início dos anos 40, essa área, constituída pelo traçado original do século XVII e sua expansão 

nos séculos XVIII e XIX, como pudemos ver no Capítulo 1, configurava o núcleo urbano, e tudo o que 

estava além ou fora dela era ainda inexpressivo como ocupação urbana. Ou seja, todas essas iniciativas 

colocavam em discussão as relações entre urbanismo lusitano e urbanismo moderno. 

 

Nessa análise, ressaltamos os contornos de três elementos que caracterizaram as idéias e a atuação de 

Saboya Ribeiro em São Luís; a leitura que o engenheiro fez da cidade, a concepção urbanística de 

remodelação que ele apresentou e a sua visão sobre a preservação do patrimônio local. Esses 

elementos nos permitirão estabelecer relações com as idéias do seu sucessor na prefeitura, Pedro Neiva 

de Santana e dos intelectuais locais analisados no capítulo anterior.   

 

 

3.1 Tão Bella quão Decadente: a São Luís de Saboya Ribeiro 
 

 

Nascido no Ceará, José Otacílio de Saboya Ribeiro (1899 – 1967) forma-se engenheiro pela Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro em 1930, ano em que Alfred Donat Agache97 apresenta o seu Plano de 

Extensão, Remodelação e Embelezamento para a cidade do Rio de Janeiro, ou seja, em um momento 

em que os problemas e propostas para a cidade estão em discussão (REZENDE, 2002). 

 

                                            
97 Alfred Hubert Donat Agache (1875 – 1959), formado na Escola de Belas Artes de Paris, trabalhou como consultor e 
especialista em remodelação de cidades na Europa e Américas do Sul e do Norte. Publicou, entre outros, Cités Jardins et 
Villes Futures (1913), La Grande Ville (1914) e Comment on Fait um Plain de Ville (1923). Desenvolveu os planos de 
urbanização de Paris, Dunquerque, Poitiers, Dieppe, Orleans e Lisboa. Em 1927, arquiteto do governo francês e secretário 
geral da Société Française des Urbanistes, Agache foi contratado por Prado Júnior, prefeito do Distrito Federal, para 
desenvolver o plano de remodelação do Rio de Janeiro. Com uma visão interdisciplinar do urbanismo que valorizava 
aspectos sociais e econômicos, Agache participou ou influenciou os planos de remodelação de várias cidades brasileiras, 
como Curitiba, Vitória, Campos, São João da Barra e outras. Profissionais como Nestor de Figueiredo (Plano de 
Remodelação e Extensão da Cidade do Recife, de 1932) e Arnaldo Gladosch (Plano de Urbanização de Porto Alegre, de 
1938), trabalharam com Agache que contribuiu para a constituição de um novo campo de conhecimento no país: o 
urbanismo. 
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Saboya Ribeiro assume o cargo de prefeito da cidade de São Luís no dia 15 de setembro de 1936, 

oriundo da Secretaria de Viação e Obras do Rio de Janeiro, onde exercia o cargo de engenheiro-chefe 

do 5° trecho da nova adutora do rio das Lages, e permanecerá como prefeito da capital maranhense por 

cerca de dez meses, até 07 de julho de 193798. 

 

 
Figura 3.1 – José Otacílio de Saboya Ribeiro. Fonte: SABOYA RIBEIRO, 1983. 

 

Depois de deixar São Luís, Saboya Ribeiro continuaria envolvido com o setor público, atuando como 

consultor da prefeitura do Distrito Federal na gestão de Henrique Dodsworth, e ingressaria na carreira 

acadêmica99. Além dos vários projetos desenvolvidos para o Rio de Janeiro, Saboya elaborou um 

Plano de Extensão e Remodelação da cidade de Juiz de Fora, em 1940, um projeto de Código de 

Obras e um Plano de Cidade, para a cidade de Fortaleza, um Plano de Remodelação e Extensão para a 

cidade de São Sebastião, em São Paulo, e um projeto de loteamento para Quitandinha, Petrópolis. 

 

Segundo Rezende, em um dos trabalhos que dedica ao engenheiro intitulado ‘Refazendo Caminhos: o 

pensamento urbanístico a partir da produção do engenheiro Saboya Ribeiro’ (2002), Saboya 

contribuiu, através de textos, artigos, livros e projetos, para a consolidação do urbanismo como teoria 

e prática na cidade do Rio de Janeiro das décadas de 30 a 60, relacionando projetos locais com o 

planejamento global e defendendo a importância e necessidade do planejamento urbano e seus 

instrumentos. 

 

Como prefeito da cidade de São Luís, capital do Maranhão, o engenheiro Saboya Ribeiro elabora e 

defende a adoção de uma proposta abrangente de remodelação urbana a partir de três idéias distintas e 

complementares: as representações negativas da cidade antiga, o atraso cultural em que São Luís 

estava imersa e o alcance parcial das intervenções anteriores sobre a cidade.  

                                            
98 Desde meados da década de 30, Saboya defenderia a estruturação de uma política urbana regional, baseada na 
descentralização político-administrativa (SABOYA RIBEIRO, 1936). Assim, a partir de sua experiência como prefeito de 
São Luís, Saboya Ribeiro defenderá, em seus artigos, conferências e livros, as idéias municipalistas, pleiteando maior 
autonomia para os municípios na Federação. 
99 Saboya foi professor de Urbanismo-Arquitetura Paisagística, na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do 
Brasil, onde substituiu Atílio Corrêa Lima, em 1937, foi coordenador do curso de pós-graduação em urbanismo desta 
universidade, em 1955, e chegou a diretor da Escola Nacional de Belas-Artes, onde encerrou a carreira, em 1967. 
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Baseia-se, em primeiro lugar, na construção de representações negativas da cidade antiga, existente. 

Otacílio via em sua atuação à frente da administração municipal “a occasião de estudar e preparar a 

reforma de uma cidade, que sabia tão bella quão decadente, remanescente unica, talvez, das capitaes 

brasileiras que conservaram o cunho caracteristico das cidades do século passado, com suas vias 

tortuosas, estreitas e ingremes e com seus velhos trapiches” (SABOYA RIBEIRO, 1937)100. Aos 

defeitos de higiene apontados pelos sanitaristas, Saboya Ribeiro acrescenta problemas de ordem social 

e de estética que identifica na cidade antiga.  

 

Assim, os problemas de higiene justificariam a demolição das ruínas da cidade onde, “não é pequeno o 

numero de predios que se encontram em estado adeantado de ruina, transformados em fócos de 

proliferação de animaes nocivos á saude, ameaçando permanentemente a vida dos transeuntes” 

(SABOYA RIBEIRO, 1937). Nem mesmo os casarões que “acabaram adquirindo denominações de 

todo inverossimeis, que se dizem ligar a factos da historia do Maranhão” (SABOYA RIBEIRO, 1937), 

precisariam ser poupados. É o caso do chamado “palácio dos holandezes”, casarão onde, acreditava-se, 

os invasores holandeses alojaram-se no período de sua dominação, no século XVII. Segundo o relato 

do prefeito à Câmara, era o “Palácio dos Hollandezes, de architectura colonial Portugueza typica sem 

nenhum valor de ordem architectonica ou interesse de ordem pittoresca, construído de modo primitivo, 

sem offerecer nada que pudesse aconselhar a sua conservação” (SABOYA RIBEIRO, 1937). 

 

O problema social, por sua vez, se referia à especulação imobiliária dos cortiços, aos quais era 

necessário sobretaxar e expulsar das zonas urbanas centrais101. Assim, “não seria com a annuencia do 

governo municipal que, na cidade de São Luiz, se continuaria a offerecer sordidos albergues a preço 

altos explorando a pobreza, dando a seres humanos moradias indignas de animaes irracionaes” 

(SABOYA RIBEIRO, 1937). Como possibilidade de moradia para os trabalhadores pobres, Saboya 

Ribeiro regulamenta o uso de “casas econômicas” e de “casas proletárias”, através do Código de 

Posturas que instituiu102. Além destes problemas, para Saboya, a cidade apresentava-se feia e suja: 

 

É possivel que os que aqui vivem se tenham acostumado ao aspecto das 
fachadas mal cuidadas, dos beiraes sujos e da mal apparencia geral das ruas. 
Mas os que aqui aportam pela primeira vez não deixam de experimentar uma 
sensação de tristeza e de desalento, de notar que os oitões das edificações 

                                            
100 Em uma mensagem dirigida à Câmara Municipal, quando de seu desligamento da função pública que exercia, no dia 28 
de julho de 1937 e publicada no Diário Oficial em agosto daquele ano com o título Mensagem apresentada pelo Prefeito 
dr.José Octacilio Saboya Ribeiro, no dia 28 de julho p. passado, quando da installação dos trabalhos da Camara Municipal  
(SABOYA RIBEIRO, 1937), o ex-prefeito faz um balanço de suas ações e deixa entrever os problemas que enfrentou ao pôr 
em prática as idéias que defendia. 
101 De acordo com o Regime Tributário aprovado por Saboya, no seu Título 7º - Taxas Sobre os Serviços Municipais, no 
Item que trata de taxas para o “melhoramento da cidade”, os “cortiços, casas de habitação collectiva, por aposento ou 
compartimento”, são taxados em dez mil réis na zona central ou principal (Decreto nº219, de 19/12/1936). 
102 Por outro lado, a coluna A Cidade do Diário do Norte nos informa, em edição de 13 de julho de 1937, que “até hoje não 
se cogitou a serio de se construir uma villa proletária em S. Luis, com casas hygiencias para os operarios que vivem naquellas 
palhoças suburbanas”.   
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pintadas de negros ou cobertos de limo, emprestam uma nota fúnebre ao 
panorama da cidade. (SABOYA RIBEIRO, 1937). 

 

Saboya Ribeiro reforça o seu ponto de vista, em conferência que apresentou ao Sindicato de Imprensa 

do Maranhão, em fevereiro de 1937, quando afirmou que “os actuaes predios não podem servir de 

padrão às futuras edificações”, uma vez que “as actuaes architecturas das fachadas representam, não 

há negar, grande esforço no passado, mas não condizem com a actualidade” (O Imparcial: 

25/02/1937).  

 

Sobre as características de cidade colonial, o prefeito, demonstrando reconhecer a existência de uma 

“cidade antiga”, apontava uma vantagem importante para o urbanista que pretendia intervir na cidade e 

orientar o seu desenvolvimento: 

 

As condições geraes de conservação da cidade de São Luiz, que eu 
conhecera quando de minha passagem em 1930, eram, os atractivos unicos 
que eu encontrava, porque permittiam que, sobre a cidade, se desenhassem 
planos de facil execução, casando a cidade antiga às novas necessidades do 
progresso, que ainda não conseguira ali chegar (SABOYA RIBEIRO, 1937).   

 

Pretendendo intervir sobre a cidade existente, o urbanista traria o “progresso e a civilisação”, a uma 

cidade “onde não existe cultura generalisada e onde é sentida de maneira forte, a falta de sopro do 

progresso realizador” (SABOYA RIBEIRO, 1937). Reforçando essa imagem de atraso cultural e 

revelando o conhecimento de outras situações e processos para legitimar suas ações, o prefeito 

urbanista cita outras cidades brasileiras: 

 

[...] Porto Alegre, a bella cidade sulina, marcha a passos gigantescos; a velha 
capital bahiana caminha sob novos rithmos; as cidades Pernambucanas, 
mesmo as do alto sertão, organisam planos de extensão e embellezamento; o 
architecto Nestor de Figueiredo, orienta traçados das cidades Parahybanas e 
mostra novos caminhos à cidade de Fortaleza; Bello Horizonte, a jovem 
capital mineira, construida ha menos de meio seculo, no momento, sob a 
orientação de Octacilio Negrão, soffre uma como que verdadeira 
remodelação. (SABOYA RIBEIRO, 1937). 

 

O autor faz notar também, em sua mensagem, o aspecto parcial das intervenções já realizadas sobre a 

cidade, quando não as ignora simplesmente, apontando os “grupos profissionaes da politicagem” e os 

comerciantes individualistas como os responsáveis pela falta de continuidade e abrangência destas 

intervenções. Deste modo, diz o prefeito: 

 

São Luiz, cidade tri-centenaria, jamais recebera qualquer remodelação 
systematica ou melhoramento extensivos, e no momento presente, attesta, 
com os seus graves e ingentes problemas, a passagem de administrações 
descontinuadas [...] (SABOYA RIBEIRO, 1937). 
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Para Saboya, o estado em que se encontrava São Luís, “uma cidade em desespero, aguardando morte 

próxima”, havia sido determinado “porque nada existia que obrigasse a todos ou a cada um, o zelo 

pelo aspecto geral da cidade” (SABOYA RIBEIRO, 1937). Cabia, portanto, ao poder público 

municipal, fornecer à cidade “os elementos necessarios ao seu soerguimento, realizando obras dentro 

de um plano de conjuncto” (SABOYA RIBEIRO, 1937), de uma visão geral da cidade. Sobre essa 

visão totalizante da cidade, o próprio autor comenta que “está já passando a épocha em que o conceito 

de governar se atinha a visões unilaterais, em que se exigia dos administradores, apenas, “abrir 

estradas” ou “contrariar interesses” e dos quais se desejava, apenas, honestidade e competencia” 

(SABOYA RIBEIRO, 1937), acrescentando: 

 

Guiou-nos a concepção da Politica de Aristóteles pela qual a cidade não é 
apenas a resultante de linhas e figuras geometricas e sim a propria Politica 
no seu conjunto material, social, econômico e moral, onde o homem não 
apenas deve viver, mas levar uma existencia em que todas as suas aspirações 
– materiaes e espirituaes – devem ser satisfeitas. (SABOYA RIBEIRO, 
1937). 

 

Portanto, para Otacílio de Saboya Ribeiro a reforma da cidade, com a remodelação abrangente e 

sistemática de seu espaço urbano e dos hábitos da sociedade local, seria a única maneira de resolver a 

gama tão variada de problemas e necessidades que encontrou em São Luís. Por outro lado, se uma das 

causas para a falta de intervenções (“melhoramentos”) abrangentes e profundos na cidade era, na 

concepção do prefeito, as administrações passadas, cabia, em um primeiro momento, reorganizar o 

sistema de gestão urbana, através de uma reforma administrativa. 

 

Nesses termos, para imprimir uma nova dinâmica à atuação da Prefeitura, os seus encargos foram 

distribuídos por três Diretorias: a Fazenda, a Diretoria de Produção, Indústria e Patrimônio e a 

Diretoria de Serviços Municipais, sob a chefia do engenheiro Hilton Pinheiro Costa, que era 

responsável por “tudo que diz respeito aos melhoramentos urbanos, seja no attinente á conservação da 

cidade, seja no que concerne ao de sua projecção no futuro” (SABOYA RIBEIRO, 1937). 

 

 

3.2 O Ante-projecto de Remodelação da Cidade 
 

 

A nomeação de um engenheiro sem vínculos com os grupos políticos locais e com o conhecimento em 

reformas de cidades, refletiria a vontade modernizadora do regime autoritário. A projeção da cidade no 

futuro – sua modernização - se daria pela implementação das obras previstas no anteprojeto de 

remodelação da cidade, proposto por Saboya, no qual a cidade era entendida como um presente 

contínuo, que deveria direcionar-se (progredir), através da racionalidade técnica, para um futuro ideal. 
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Da leitura dos relatórios oficiais do interventor Paulo Ramos e do prefeito Saboya Ribeiro, depreende-

se que a eficiência da gestão se revelaria através de intervenções que pretendiam conferir 

racionalidade e funcionalidade à cidade velha. Fazia-se necessário “modificar a feição colonial de São 

Luís” (RAMOS, 1940), promovendo uma “radical transformação da cidade” (SABOYA RIBEIRO, 

1937), organizada em um plano de remodelação abrangente. 

 

Apesar da falta de uma planta cadastral que permitisse o traçado definitivo da “remodelação e 

extensão” da cidade, o prefeito informa que “utilizando-nos da planta da cidade que encontramos, 

fizemos um primeiro esboço da remodelação da parte velha da cidade de São Luiz” (SABOYA 

RIBEIRO, 1937). Esse esboço, Saboya Ribeiro nomeia, em sua mensagem, de “ante-projecto de 

remodelação da cidade”, por tratar-se de uma primeira proposta a ser examinada e detalhada por uma 

comissão de plano da cidade que seria criada para este fim. 

  

Essa Comissão de Plano da Cidade, organizada para detalhar o primeiro esboço do plano, foi criada 

em abril de 1937. Dela fizeram parte o Coronel Luso Torres, ex-prefeito, ex-interventor, e figura 

respeitada por políticos e intelectuais locais, os Drs. Carlos Macieira e Heitor Pinto, o industrial 

Américo Pacheco de Carvalho, o competente professor Luiz Rego e o engenheiro Pinheiro Costa, 

chefe da Diretoria de Serviços Urbanos. Estavam previstas no Código de Posturas aprovado por 

Saboya Ribeiro, duas Comissões: a do Plano da Cidade e a do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Município. A Comissão do Plano da Cidade foi criada pelo decreto n°233, de abril de 1937, e a 

Comissão do Patrimônio Histórico e Artístico do Município só se instalaria, em outros moldes, em 

1943.  

 

Entre as medidas necessárias à “projeção da cidade no futuro”, incluía-se um “levantamento geral da 

cidade, incluindo a área necessaria á sua extensão, de modo a comportar uma população futura de 

120.000 almas” (SABOYA RIBEIRO, 1937), e o detalhamento do plano de remodelação. Tanto a 

projeção do crescimento populacional como as medidas e meios previstos para o financiamento (um 

terço da renda bruta do Município) e execução das operações do plano de remodelação, compreendiam 

um período de dez anos: 

 

Assim, nos dez annos proximos teremos dispendido um total de cerca de 
vinte mil contos de réis, quantia sufficiente para realizar uma radical 
transformação da cidade, capaz de abrir-lhe os novos horizontes do 
progresso, integrando-a na communhão das demais cidades progressistas do 
Brasil. (SABOYA RIBEIRO, 1937). 

 

A reforma urbana pretendida pelo engenheiro Saboya Ribeiro, era abrangente e estava fundamentada 

na reorganização da gestão; na legitimação social de suas propostas; em uma visão totalizante da 

cidade; nas intervenções em edifícios públicos; na ênfase na circulação viária; nas ações higienistas e 

em uma preocupação com a estética urbana.  
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O “ante-projecto de remodelação da cidade”, apresentado por Saboya Ribeiro, contemplava os 

aspectos sociais – habitação popular, salubridade - e econômicos – investimentos privados, 

barateamento dos materiais de construção, criação de um hotel - do desenvolvimento urbano, além de 

apresentar os elementos e soluções urbanísticas defendidas pelo engenheiro. 

 

Para Saboya Ribeiro, a remodelação urbana de São Luís resultaria da aplicação de novos traçados 

viários ao tecido urbano antigo, com a construção e interligação de equipamentos urbanos (Mercado 

Central, Estação Ferroviária) e espaços públicos (Centro Cívico, praças e um parque central). 

 

Em seu esboço de remodelação Saboya Ribeiro liga os principais espaços públicos da cidade, 

existentes ou a construir; a praça João Lisboa, a praça do Mercado e a avenida Pedro II - onde se 

localizam os prédios públicos mais importantes da capital - além da estação ferroviária, em frente à 

qual seria construída uma praça. Esses espaços seriam ligados por um sistema de avenidas que ora 

aproveitam o leito carroçável de ruas existentes que seriam alargadas, ora rasgam o tecido urbano em 

uma reta diagonal que exigiria muitas demolições e a implantação de uma tipologia arquitetônica 

diferente da usual. Outras avenidas propostas complementariam o tecido urbano definindo seus 

limites, é o caso do cais sanitário a ser construído nas margens do mangue e da avenida Getúlio 

Vargas, que faria a ligação com os subúrbios (FIG. 3.2). 

 

A partir desses princípios projetuais, os quarteirões conformados pelos prédios de arquitetura 

tradicional luso-brasileira, não são tratados como elementos de composição do desenho urbano, mas 

como resultado da aplicação dos novos traçados à cidade. Este sistema de avenidas, por sua vez, 

facilitaria o tráfego eficiente entre as diversas zonas da cidade, conferindo a essas áreas salubridade, 

iluminação e arborização que, aliados à adoção de novos padrões estéticos para a arquitetura (Art 

Decò), emprestariam uma imagem de modernidade à cidade.  

 

Assim, o anteprojeto propunha a criação de um centro cívico, onde estariam localizados os principais 

prédios públicos; a abertura de um eixo diagonal (Av. 10 de Novembro, atual Magalhães de Almeida) 

e quatro grandes avenidas (Ruas Jacinto Maia e Belarmino Matos, Rua Sete de Setembro, Rua da Paz 

e Rua José Barreto103) arrematadas por praças que funcionariam como rótulas de organização do 

tráfego e ponto focal da perspectiva; propunha também a conexão do sistema de avenidas ao sistema 

ferroviário, em uma preocupação própria do planejamento regional, e a criação de áreas verdes e um 

grande parque central. 

 

Nesse “plano de conjucto” concebido por Saboya, os edifícios públicos cumprem o importante papel 

de “caracterizar os diversos orgãos de uma cidade” (SABOYA RIBEIRO, 1937). As intervenções 

previstas na mensagem do prefeito passam pela reconstrução ou relocação de edifícios voltados para o 

                                            
103 Ou Rua das Cajazeiras. 
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abastecimento da cidade (Mercado Central e Matadouro Municipal, além dos açougues), com a 

intenção de melhorar suas condições de higiene, e pela criação de um “centro cívico” para a cidade: 

 

Como fundamento do ante-projecto de melhoramento da cidade, reservamos 
o trecho comprehendido entre a avenida Pedro II e seu prolongamento até a 
rua Tarquinio Lopes, e seguindo por esta ultima (que deverá ser alargada 
constituindo uma avenida) até a avenida 5 de Julho (cáes da Sagração) e por 
este até o armazem do Thesouro, para que nelle sejam localisados os 
principaes edificios publicos e semi-publicos, constituindo o que se 
convenciona denominar “Centro Cívico”. (SABOYA RIBEIRO, 1937).  

 

O anteprojeto de Saboya também enfatiza a necessidade de melhorar o sistema viário, resolvendo o 

“problema de viação do centro urbano”, integrando “a avenida 5 de Julho (Beira-Mar) – a unica obra 

de urbanismo que aqui foi realizada neste ultimo seculo – ao systema viario da cidade”, fazendo a 

ligação da Estação Ferroviária “com os differentes pontos da cidade” e criando “uma communicação 

facil entre o centro commercial e o bairro dos Remedios” (SABOYA RIBEIRO, 1937). Para organizar 

o sistema viário, Saboya propõe, ao todo, doze importantes intervenções na cidade existente, prevendo 

a criação de avenidas com vinte e cinco metros de largura e o alargamento de algumas ruas para 

quinze metros, com quatro pistas, e a interligação de ruas e avenidas.   

 

Além do alargamento de ruas, pelo menos duas de suas propostas teriam impactos sobre as edificações 

existentes: a abertura de avenida ligando a Praça João Lisboa ao Mercado Central104, cortando a malha 

urbana em diagonal, através de várias quadras; e o prolongamento da avenida Pedro II até a rua 

Tarquínio Lopes, também alargada, para o que se faria necessário demolir o Palácio Episcopal105, sede 

do Arcebispado, anexo à Catedral da Sé (FIG. 3.3). 

 

 
Figura 3.3 – Avenida Maranhense (atual Pedro II) e Palácio Episcopal, ao fundo, em 1908. Fonte: CUNHA, 

1908. 
 

                                            
104 Avenida 10 de Novembro, atual Magalhães de Almeida, construída entre 1939 e 1943. 
105 Importante exemplar de arquitetura neoclássica, recentemente restaurado por iniciativa do Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 
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Para Saboya, era necessário, também, fazer a ligação “entre a cidade velha e a nova que se esta 

formando, tendo como centro, approximadamente, o sitio denominado João Paulo”, com a construção 

de uma avenida (João Pessoa)106 “cuja largura total deverá ser de 40ms.”, possuindo “uma faixa 

central, onde serão montadas duas linhas de bonds, ladeada de duas faixas rodoviarias, com 7,50 ms. 

de largura cada uma, havendo, ainda, margem para construcção de amplos passeios arborisados” 

(SABOYA RIBEIRO, 1937). 

  

Além da preocupação com a higiene, a salubridade, das edificações e sua adequação aos preceitos de 

iluminação e ventilação do “urbanismo moderno”, a abertura ou alargamento de vias também era 

motivo para as demolições: 

 

Outra constante preoccupação da administração actual tem sido promover a 
demolição de predios que, pelo seu estado de conservação, offerecem perigo 
aos transeuntes, e cuja estructura não permitte obras de reforma ou 
reconstrucção de qualquer natureza. Nossa atenção tem sido voltada, 
sobretudo, para as ruinas situadas em ruas cujo alargamento impõe. 
(SABOYA RIBEIRO, 1937).  

 

Por fim, a preocupação com a estética urbana se reflete na proposição de novos jardins públicos107, nos 

passeios arborizados previstos para as novas avenidas, nas intervenções nos edifícios públicos notáveis 

e na substituição da “architectura colonial Portugueza typica sem nenhum valor de ordem 

architectonica ou interesse de ordem pittoresca” (SABOYA RIBEIRO, 1937). 

 

Para viabilizar as intervenções previstas no “ante-projecto de remodelação da cidade”, e como forma 

de dotar a cidade das referências necessárias à modernização, Otacílio Saboya implementou a 

renovação da legislação urbanística local, introduzindo os princípios e instrumentos do urbanismo 

moderno em São Luís. 

 

 

3.3 A Renovação da Legislação Urbanística 
 

 

A cidade passou a contar, desde 1936, com um sistema de regulação urbana moderno, baseado na 

aprovação de um Código de Posturas (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936), um novo Regime 

Tributário (Decreto n°217, de 19 de dezembro) e a proposição de um Zoneamento (Decreto n°219, de 

19 de dezembro), que propiciaria a execução do anteprojeto de remodelação da cidade, com 

transformações estruturais no espaço urbano e na arquitetura das edificações. 

                                            
106 Atual Avenida Getúlio Vargas, construída de 1940 a 43, com duas pistas de sete metros de largura. 
107 “Toda a cidade possue terrenos baldios que permittirão o traçado e construcção de novos jardins publicos” (SABOYA 
RIBEIRO, 1937). 
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“Considerando que as diversas zonas do Municipio de S. Luiz, acham-se sujeitas a dispositivos 

variáveis”, o Zoneamento proposto por Saboya Ribeiro divide o município em quatro zonas: Zona 

Central, Zona Urbana, Zona Suburbana e Zona Rural. Assim, as zonas criadas no decreto dividem a 

cidade a partir de referências geográficas (urbana, central...) e não por suas características funcionais. 

 

A área urbana definida por esse zoneamento (FIG. 3.4) coincide com o traçado urbano representado no 

mapa da cidade desenhado por José Abranches de Moura em 1926. É provável que Saboya Ribeiro 

tenha utilizado este mapa para definir o zoneamento e também para traçar o esboço do “ante-projecto 

de remodelação” de São Luís.  

 

A expansão urbana para os subúrbios é reconhecida no decreto, que estabelece que “considera-se 

também para effeito dos dispositivos legaes, como zona suburbana, as partes centraes dos povoados do 

Anil, São José, Paço do Lumiar, São Joaquim, Mayoba, Olho d’Água, Turú, Pedrinhas e Estiva”. 

Abrangente, o zoneamento apresentado por Saboya Ribeiro inclui toda a Ilha de São Luís. 

 
Para completar o sistema legal que propiciaria as mudanças pretendidas no “ante-projecto de 

remodelação”, o prefeito organiza um novo Regime Tributário para o município, através do Decreto 

nº219, de 19 de dezembro de 1936. Tal instrumento estabelece taxas para obras nas diferentes zonas 

da cidade e para os melhoramentos e benefícios urbanos, entre outras definições. 

 

Sob o Título 7º - Taxas Sobre os Serviços Municipais, cria-se a “taxa de limpeza, jardins, illuminação 

e conservação das vias públicas”, cobrada à razão de 5% do valor locativo do imóvel. Cria-se, 

também, taxas para o “melhoramento da cidade”. Nesse item o Regime Tributário remete ao Código 

de Posturas aprovado em novembro daquele ano, quando estabelece a taxa de quarenta mil réis sobre 

“fachada em desaccordo com o Código de Posturas, recuadas ou avançadas do alinhamento, paredes 

mal aprumadas, fendidas e com reboco deteriorado, por metro de frente”. 

 

Ainda de acordo com este item, “cortiços, casas de habitação collectiva, por aposento ou 

compartimento”, são taxados em dez mil réis na zona central ou principal. Além dessas, são cobradas 

também as taxas de benefícios locais. Com essas taxas, os trabalhos de calçamento realizados pela 

Directoria de Serviços Municipaes seriam financiados pelos moradores do trecho beneficiado.  

 

Como incentivo à verticalização das edificações da cidade, a taxa para “construcção, reconstrucção ou 

accrescimo, nas zonas principal ou central e urbana, por metro quadrado”, era menor caso o imóvel 

possuísse mais de um pavimento. Para reforçar as diretrizes definidas no ante-projecto de rmodelação 

da cidade, o Regime Tributário estabelece benefícios para os novos prédios da cidade que obedeçam 

aos alinhamentos das avenidas previstas: 
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Art. 24º - Os prédios com um ou dois pavimentos, construidos inteiramente 
de accordo com o Código de Posturas, cuja construcção tenha sido iniciada 
em 1937, e cujo alinhamento obedeça aos alargamentos previstos no plano 
de melhoramentos da cidade, cedendo a faixa recuada independentemente de 
quaesquer indemnizações, ficam izentos do imposto predial pelo espaço de 
10 annos. (Decreto nº219, de 19 de dezembro de 1936). 

 

Essa isenção seria de doze anos para os prédios com três ou mais pavimentos. Também a construção 

de muros nos terrenos baldios, quando “de accordo com os novos alinhamentos projetados para o 

alargamento das ruas”, seriam beneficiados com isenção do imposto predial.  

 

Além da verticalização das edificações e do alargamento das vias, o regime tributário também 

favorecia a salubridade e higiene dos imóveis que fossem “reformados ou reconstruídos de modo a dar 

illuminação directa em todos os compartimentos”, com a isenção do imposto predial pelo período de 

dois anos. Deste modo, o zoneamento e o regime tributário, assim como o código de posturas, 

constituíam instrumentos de operacionalização capazes de efetivar as mudanças previstas no ante-

projecto de remodelação da cidade.   

 

No entanto, dos dispositivos legais adotados por Saboya Ribeiro, o Código de Posturas do Município 

de São Luiz era, sem dúvida, o mais completo e abrangente, introduzindo as “noções modernas de 

urbanismo” na cidade, e conferindo certa importância à preservação do patrimônio histórico e do 

“interesse paysagístico de São Luiz” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936).  

 

Na introdução ao novo Código de Posturas do Município, o engenheiro civil José Otacílio de Saboya 

Ribeiro, prefeito municipal, faz algumas considerações sobre a necessidade da adoção de uma nova 

legislação urbana. O texto observa a antiguidade do Código Municipal anterior, de 1893, que “não 

mais satisfaz as necessidades reclamadas pelo progresso da cidade”,uma vez que, “d’aquela épocha a 

esta data grande parte dos elementos que entravam na composição da cidade modificaram-se, quer na 

sua constituição, quer quanto á sua finalidade” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

  

Para o prefeito, a cidade de São Luís precisava de um Código “que ponha a claro falhas que sua 

legislação actual, obsoleta e confusa, offerece”, logo, era “indeclinável a necessidade de dotar a cidade 

de São Luiz de um novo Código, compatível com as exigências do progresso do Brasil” (Decreto 

n°205, de 03 de novembro de 1936). Em seu discurso, era premente a necessidade de criar uma nova 

legislação, em nome do “progresso da cidade”, do “progresso da technica” e do “progresso do Brasil”. 

 

O Código de Posturas de 1936 iria propor uma série de instrumentos para o planejamento do 

desenvolvimento da cidade, como um zoneamento e planos urbanísticos em escalas variadas – urbana 

e regional. Assim, para disciplinar o crescimento da cidade para os subúrbios, às margens das linhas 
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de bonde, o Código subordina a iniciativa privada ao “plano de urbanisação” e estabelece índices de 

ocupação e dimensionamento para novos loteamentos, prevendo um alcance regional: 

 

Art. 24° §2° - As companhias, emprezas, sociedades particulares, 
instituições, firmas ou indivíduos que emprehenderem a criação ou o 
desenvolvimento de grupos de habitações e a divisão de terrenos em quadras 
e lotes, deverão ter conhecimento das directrizes do plano de urbanisação e 
plano regional da Ilha de São Luiz e conformar-se com ellas na execução de 
todos os projectos, e na ausência desses planos pedir, mediante 
requerimento, as directrizes necessárias a Directoria de Serviços 
Municiapes. (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

   

Além dos novos instrumentos de planejamento previstos – zoneamento, planos urbanísticos - o código 

de 36 incorpora os avanços do urbanismo moderno aplicando noções de geometria ao desenho das vias 

(Art. 23), estabelecendo uma hierarquia viária básica, relacionada com a zona de localização da via e 

seu comprimento (Art. 22), definindo recuos para novas edificações (Art. 25 §15º) – criando até um 

Alvará de Alinhamento - e normatizando a arborização em ruas e lotes (Art. 25 §20º).  

 

Pretendendo-se completo, este Código de Posturas acumula as funções de Código de Obras e de 

Regulamento de Trânsito, que àquela época era de competência dos municípios. Neste sentido, a lei 

regulamenta a construção de diversas tipologias arquitetônicas, incluindo programas que não 

apareciam nas leis urbanas do município, como os “cinematografos”. Trata também da técnica 

construtiva do concreto armado, para a qual se constitui em verdadeiro manual de projeto, cálculo e 

execução de obras. 

 

Regulamentando as edificações, o Código trata de “casas econômicas” e de “casas proletárias”, 

dispondo sobre as suas localizações inclusive, à medida em que se fazia necessário incentivar 

“edificações compatíveis com o zoneamento e caráter da via” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 

1936). Entre outras medidas de caráter higienista, a lei determina a supressão das “paredes construídas 

de adobe” e define o dimensionamento de “áreas de illuminação e ventilação” (Decreto n°205, de 03 

de novembro de 1936). O decreto estabelece ainda o limite para a altura máxima de prédios em 22m. 

 

Prevendo formas de financiamento para as obras a serem realizadas pela Prefeitura, e utilizando as 

prerrogativas estabelecidas na Constituição Federal de 1934, o Código institui a taxa de ‘benefícios 

locaes’ (Art. 498), paga pelos moradores dos logradouros que receberam algum benefício ou serviço 

realizado pela prefeitura, e cria os ‘títulos de benefícios urbanos’ para pagamento das futuras 

indenizações, “se assim o preferirem os antigos proprietários” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 

1936). 

 

A aplicação e fiscalização das posturas municipais seriam realizadas pela “Directoria de Serviços 

Municipaes”, que teria poderes para administrar a concessão de isenções de impostos e as taxas 
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criadas pelo Código e regulamentadas pelo Regime Tributário. Esta Diretoria poderia, também, 

fornecer projetos arquitetônicos e orientar a execução de obras de particulares, principalmente de casas 

e vilas proletárias, mediante pequena remuneração. A “Directoria de Serviços Municipaes” também 

estaria responsável pela fiscalização e proteção do patrimônio histórico e artístico da cidade. 

 

A remodelação sistemática da cidade, sob um enfoque Aristotélico, totalizante, exigiria a remodelação 

da região em que a cidade se encontra. Nesse sentido, o enfoque regional das propostas de Saboya 

Ribeiro está expresso no zoneamento abrangente que considera toda a Ilha (Decreto 219, de 19 de 

dezembro de 1936), na preocupação com a infra-estrutura e os serviços na Ilha (SABOYA RIBEIRO: 

1937), na proposta de integrar a Estação Ferroviária ao sistema viário da cidade (no anteprojeto de 

remodelação de São Luís) e na proposição de um “plano regional da Ilha de São Luiz” (no Código de 

Posturas). Tais preocupações, próprias do planejamento regional, o aproximam do urbanismo 

americano do início do século (REZENDE, 2002). 

 

Na escala urbana, o Código estabelece como critérios para o alinhamento e nivelamento das vias, o 

“embelezamento, ventilação, salubridade, hygiene e transportes urbanos, para o conforto e bem-estar 

de seus habitantes” (Art. 21). Na escala da arquitetura, são critérios para aprovação de projetos, a 

“segurança, hygiene e salubridade e esthetica”. Coerente com seus princípios, a lei determina que 

cópias dos projetos fossem enviadas à Diretoria de Saúde Pública do Estado e cita também o Serviço 

de Salubridade das Edificações. 

 

O Código de Posturas de 1936, portanto, fornece os elementos para a implementação das mudanças 

necessárias à remodelação da cidade, quais sejam, as técnicas executivas – seja de construção, com o 

concreto, seja de projeto, com as normas de desenho de vias, por exemplo – as formas de 

financiamento das intervenções urbanísticas, através da aplicação de taxas e dos investimentos diretos 

do município, os instrumentos de planejamento, como o zoneamento e os planos urbanísticos, além 

dos princípios norteadores do desenvolvimento de uma cidade moderna: a higiene e a estética. 

 

Por seus dispositivos, o Código incentiva a verticalização das edificações do centro urbano, a 

substituição da arquitetura insalubre dos cortiços que seriam expulsos do centro, mas também dos 

sobrados e casas com alcovas que seriam reformados ou reconstruídos dentro de novos padrões de 

higiene. Oferecendo as condições necessárias para o alargamento de vias e as mudanças do sistema 

viário, o Código de Posturas enfatiza, sobretudo, a necessidade de adoção de novos alinhamentos e 

recuos para as edificações, e confere agilidade a instrumentos como as desapropriações por utilidade 

pública.  

 

A aplicação dos elementos contidos na legislação urbanística de Saboya Ribeiro – hierarquização das 

vias, recuos e alinhamento de edificações, ambientes iluminados e ventilados nos edifícios, novas 
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técnicas construtivas - exigiria mudanças significativas na malha urbana herdada do urbanismo 

lusitano e na arquitetura tradicional luso-brasileira, que caracterizavam o núcleo urbano, como 

demonstraram os intelectuais locais desde o início daquele século. Cabia, portanto, ao próprio Saboya, 

considerar a possibilidade e os termos da preservação do patrimônio histórico e artístico local.  

 

 

3.4 A Preservação do Belo: a architectura das fachadas 
 

 

No Título VIII, “Das construcções em geral”, em sua Secção Quarta, que trata da “Architectura das 

fachadas”, o Código de Posturas expressa a idéia de preservação que pretende legitimar, estabelece a 

possibilidade de delimitar áreas de proteção histórica e define um modelo de gestão para a preservação 

baseada na atuação de um Comissão.  

 

Com relação à proteção do patrimônio local, o Código toma, de início, medidas gerais, como a 

proibição de loteamentos que possam “prejudicar uma reserva arborizada, um sítio pitoresco ou de 

valor paysagístico...” (Art. 25 §5º). Do mesmo modo, o Código toma medidas de defesa do “interesse 

paysagístico” da cidade, como a proibição do corte de algumas espécies de árvores – a sumaúma,  a 

mangueira, o pau d’arco, os oitizeiros “e outras árvores situadas em qualquer ponto da Ilha, que se 

tornem necessárias ao interesse paysagístico de São Luiz” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 

1936).  

 

Sem definir claramente o que considera como “interesse paysagístico”, o Código impõe limitações à 

propriedade privada, bem ao espírito da Constituição de 34, em dispositivos como o Art. 28°, no qual 

determina que “as árvores que, embora não situadas em logradouros públicos, offereçam interesse 

paysagístico, não poderão ser derrubadas ou podadas sem o prévio consentimento da Diretoria de 

Serviços Municipaes” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936).  

 

Também tentando conciliar interesses privados com uma função social do patrimônio urbano baseada 

em princípios estéticos, o decreto isenta em até 50% do imposto predial urbano os prédios residenciais 

“cujos jardins, hortas e pomares sejam feitos e conservados de modo a contribuir para o 

embellezamento e decoração de logradouros” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

 

Estava explícita, no Código, a proteção ao verde urbano, em nome do “interesse paysagístico de São 

Luiz”, indo além da normatização da arborização de novos conjuntos e enfatizando a importância dos 

maciços verdes para o “embellezamento” da cidade. 
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No Título IV, que trata da Tecnologia Urbana, o Código de Posturas de 1936 define os termos que 

utiliza. Ao referir-se ao termo ruína - “qualquer edifício incorporado ao solo, habitado ou não, que 

pelas suas condições não offereça garantias conjunctas de salubridade e estabilidade” -, por exemplo, o 

código deixa claro que higiene e engenharia determinariam o que fosse habitável e o que deveria ser 

descartado. 

 

Sobre as intervenções nos edifícios, é interessante constatar que o Código não utiliza o termo 

remodelação, usado até aquele momento para definir as adaptações dos edifícios de arquitetura luso-

brasileira a novos usos. Mais objetivo, o Código utiliza o termo modificação - “conjunto das obras 

destinadas a alterar divisões internas, a deslocar, abrir, augmentar, reduzir ou suprimir vãos, ou ainda a 

dar nova fórma à fachada” – e reconstrução - “fazer de novo, no mesmo logar, como dantes estava, 

mais ou menos na primitiva fórma, qualquer construcção, no todo ou em parte” – para definir as 

intervenções que corresponderiam ao sentido de remodelação. 

 

Entre os termos que denotam transformações de aspectos arquitetônicos, temos construir, edificar, 

modificar e reconstruir. A conservação está expressa nos termos consertar, reformar e reparar. Estas 

seriam as formas de intervir nos edifícios da cidade. 

 

Definindo as relações entre esses termos, no Título VIII, “Das construcções em geral”, em sua Secção 

Quarta, que trata da “Architectura das fachadas”, o Código expressa a idéia de preservação que 

pretende legitimar. Coerente com a visão da cidade como um todo, um conjunto urbano complexo, 

Saboya Ribeiro preocupa-se, nas questões ligadas ao patrimônio cultural presentes nesse Código de 

Posturas, com o contexto urbano, a fisionomia da cidade, a paisagem urbana e sua estética – em 

detrimento mesmo, do monumento, esteja ele isolado ou em relação ao seu contexto. 

 

No Art. 58°, o decreto exige que todos os projetos de edifícios, de todas as tipologias, sejam 

submetidos ao exame da secção de arquitetura da Diretoria dos Serviços Municipais, “na parte 

referente a fachada ou fachadas visiveis dos logradouros públicos” (Decreto n°205, de 03 de 

novembro de 1936). Tais fachadas não poderiam ser pintadas em várias cores, “que perturbem a 

harmonia do conjuncto”, nesse caso, o conjunto do edifício, onde “as fachadas secundárias visíveis do 

logradouro público deverão estar em harmonia com a fachada principal”, e o conjunto urbano em que 

o edifício está inserido. As relações entre o edifício e o entorno são reguladas da seguinte forma: 

 

Art. 62º - Quando por necessidade esthetica fôr determinada a subordinação 
de desenho de uma fachada ao stylo arquitetônico da fachada ou fachadas 
vizinhas, será exigido que os motivos architectonicos tenham, nas partes em 
contacto, concordancia e remate conveniente de modo a se evitarem a 
variação e mudança brusca da architectonica; do mesmo modo que para 
evitar a variação e mudança brusca de nivel entre os pavimentos dos 
diversos edificios, desde que esses edifícios tenham as suas soleiras em 
niveis approximados. (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 
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Esse artigo é importante não só pelo que exige, mas pelo que deixa entrever dos critérios e formas de 

preservação previstos. Assim, a “subordinação de desenho de uma fachada ao stylo arquitetônico da 

fachada ou fachadas vizinhas” será determinada pela Directoria de Serviços Municipaes, em sua 

secção de architectura, como uma “necessidade esthetica”, uma vez que era preciso evitar a “variação 

e mudança brusca da architectonica”. Em seu parágrafo único, esse artigo esclarece que essas 

exigências se aplicam “somente onde as construcções são contiguas e muito em particular, à parte 

central e commercial da cidade”. 

 

No Código de Posturas de 36, a palavra “monumento” está citada apenas duas vezes, de passagem, ao 

regular os anúncios publicitários:  

 

Art. 411° § 2° - Nenhum annuncio poderá ser affixado às árvores dos 
logradouros públicos, predios particulares, monumentos, edificios públicos, 
portas, bancos de jardins e passeios. Pena: Multa de 50$000108. (Decreto 
n°205, de 03 de novembro de 1936). 

 

E quando regula os benefícios locais: 

 

Art. 498° § 3° - Quando o logradouro se destinar a embellezamento da 
cidade, sem nenhum caracter local – taes como parques municipaes, hortos 
florestaes, campos de sports, de aviação, avenidas decorativas, monumentos, 
praças de circulação e de perspectiva, vias de circulação destinadas ao 
tráfego geral da cidade, vias commerciais de grande circulação – os serviços 
ocorrerão por conta da Municipalidade, que determinará as desapropriações 
necessárias aos traçados dos logradouros, e ao aproveitamento de suas áreas 
marginaes, de modo a serem loteadas, para permittirem edificações 
compatíveis com o zoneamento e caracter da via. (Decreto n°205, de 03 de 
novembro de 1936). 

 

A ênfase no “interesse paysagístico” e na valorização do verde urbano e o uso de termos como 

“avenidas decorativas” e “praças de circulação e de perspectiva”109 deixam entrever a influência de 

correntes de pensamento ligadas à obra “A Construção das Cidades Segundo seus Princípios 

Artísticos”, de Camillo Sitte110, cuja influência para o urbanismo moderno nos anos 30 parece ter sido 

considerável.  

                                            
108 Consoante com o Código de Posturas, o Regime Tributário cita os monumentos urbanos apenas ao tratar das licenças de 
publicidade, sob o Título 6º - Imposto de Licenças, na alínea c, Art. 11º, em seu parágrafo 3º, onde a prefeitura proíbe “a 
collocação ou exhibição de annuncios de qualquer forma ou natureza, nos postes, grades, árvores dos, jardins, praças e 
avenidas, estátuas, monumentos, pontes, fachadas de edifícios estranhos ao annuncio, cemitérios, templos religiosos, nas 
vidraças de vehiculos” (Decreto nº219, de 19/12/1936). 
109 Que evidenciam o papel da praça como elemento de destaque no sistema viário e na composição urbana. 
110 Camillo Sitte (1843 – 1903), arquiteto urbanista alemão, foi diretor da Escola Imperial e Real das Artes Industriais de 
Viena e publicou, em 1889, o livro A Construção das Cidades Segundos seus Princípios Artísticos, no qual desenvolve uma 
teoria do urbanismo que valoriza a história e os efeitos estéticos na configuração dos espaços urbanos. Contrapondo-se aos 
princípios haussmanianos (que enfatizavam as obras viárias e o saneamento) do nascente urbanismo moderno, a obra de Sitte 
iria influenciar as realizações do urbanismo inglês de Raymond Unwin, os arquitetos franceses da Société Française des 
Urbanistes, assim como o urbanismo americano e soviético das primeiras décadas do século XX. Refutadas por Le Corbusier 
e a corrente progressista do urbanismo moderno que dominaria o cenário das teorias urbanísticas entre os anos 30 e o pós-
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Esse artigo também explicita a autonomia da Prefeitura para definir e executar as medidas necessárias 

às transformações do espaço urbano, determinando desapropriações e incentivando edificações 

construídas nos padrões estabelecidos no Código de Posturas e no Zoneamento da cidade.  

 

Por outro lado, entendia-se que era necessário proteger o cenário urbano característico de São Luís, 

reconhecido como patrimônio “de valor artistico ou historico”. Para tanto, devia-se evitar as 

intervenções que descaracterizassem a fisionomia da cidade: 

  

Art. 65º - Nenhuma reforma, construcção ou reconstrucção, poderá ser 
permittida em locaes onde existam aspecto typico de architectura tradicional, 
de valor artístico ou histórico, desde que tal reforma, construcção ou 
reconstrucção venha a deformar a physionomia urbana e architectonica. 
Art. 66º - Em qualquer construcção colonial não será permittida a retirada de 
beiraes para serem substituidos por platibanda, ou qualquer modificação de 
estylo que abranja exclusivamente a fachada, substituindo-a no todo ou em 
parte. (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

 

O artigo 66°, coincide com as reivindicações de intelectuais locais que se posicionavam contra a 

isenção de impostos “aos prédios sanluizenses que fôssem alindados com platibandas” (LOPES, 

1944). Essa tendência, no Maranhão, remonta à proclamação da República no século XIX e foi 

institucionalizada pelo Decreto-lei nº 18 de 20 de dezembro de 1896 (modificado em 1898), que 

tornava obrigatória a ‘modernização’ dos sobrados que possuíssem beirais (da arquitetura tradicional 

luso-brasileira), através do acréscimo de platibandas e ornamentos.  

 

Além dessas medidas restritivas, o Código confere poderes ao Município, dando-lhe condições de 

gerenciar a preservação do patrimônio que o interessava, definindo áreas de proteção, a exemplo da 

legislação criada por Agache no Rio de Janeiro: 

 

Art. 67º - A Municipalidade de São Luiz poderá determinar os trechos 
urbanos e edifícios isolados que, pela sua architectura, offerecendo interesse 
artístico ou histórico devem ficar defendidos de demolição ou deformação 
de qualquer natureza. 
Art. 68º - A Municipalidade poderá determinar a desapropriação por 
utilidade publica de qualquer inmovel ou grupo de inmoveis que deseje 
evitar seja demolido no todo ou em parte. 
§ 3º - Nenhum alargamento de vias poderá ser permittido do lado onde 
exista grupo de immoveis ou immovel classificado nos termos do 
paragrapho anterior. (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

 

                                                                                                                                        
guerra, as idéias de Camillo Sitte fundamentariam as críticas pós-modernas a esta corrente de pensamento, já na segunda 
metade do século XX. 
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Sem se referir à “classificação”111 ou ao “tombamento”, propriamente ditos, Saboya Ribeiro 

recomenda o uso da desapropriação por utilidade pública, instrumento citado no plano de Agache e 

que fundamenta as suas leis de proteção aos monumentos e sítios, para garantir a proteção dos bens ou 

áreas de interesse do Município. 

  

O Código determina que a classificação de “inmovel ou grupo de inmoveis”, de interesse artístico ou 

histórico seria feita “por intermédio de uma commisssão de que façam parte um representante do 

Município, um representante do Estado do Maranhão, um representante do Ministério de Educação e 

Saúde Pública, tendo em vista o que dispõe a Carta Magna da República e legislação federal em vigor” 

(Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936), nos mesmos moldes das comissões para proteção de 

monumentos e sítios, previstas por Alfred Agache no seu Plano de Extensão, Remodelação, 

Embellezamento da Cidade do Rio de Janeiro112. Saboya institui no Município o que Agache havia 

sugerido que se adotasse em escala nacional e estadual.  No entanto, tal comissão só se efetivará, com 

uma outra estrutura, em 1943, no governo de Pedro Neiva de Santana, sob a denominação de 

Comissão de Patrimônio Artístico e Tradicional do Município. 

 

Assim, no Código de Posturas de 1936, a preservação da fisionomia urbana se dará pela manutenção 

da arquitetura tradicional, entendida como continuidade dos padrões formais estabelecidos no passado 

colonial e do Império. Para garantir essa continuidade, era necessário que os novos edifícios, 

construídos com técnicas modernas e dentro dos padrões higiênicos do início do século, fossem 

estilizados. Com essa finalidade o decreto determina:  

 

Art. 69º - Com o fim de fomentar a manutenção da architectura tradicional e 
conservação de aspectos typicos da cidade de São Luiz, a Municipalidade 
determinará vantagens especiaes às edificações que sejam construídas dentro 
do espírito tradicional, guardadas as conveniencias e regras dos modernos 
preceitos de construcção civil. (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

 

O Código de Posturas fixa o regulamento de um concurso anual para premiar arquitetos e proprietários 

que construam seus prédios “dentro do espírito tradicional”, com isenções de impostos, valores em 

dinheiro (até cinco contos de réis) e uma placa de bronze encimada pelas armas municipais com o 

nome do proprietário e do arquiteto, que “poderá ser conservada convenientemente emquanto não 

forem alteradas as linhas architectonicas da fachada” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). 

 

A idéia de estilizar os novos edifícios, mantendo as características da paisagem urbana, corresponderia 

às idéias defendidas por Raimundo Lopes no artigo publicado na Revista do SPHAN, em 1937. Para o 
                                            
111 Termo derivado do francês que corresponde ao nosso “tombamento”, é utilizado por Agache no plano para o Rio de 
Janeiro, de 1929. 
112 O arquiteto francês, Alfred Donat Agache sugere, no plano apresentado em 1929 para o Rio de Janeiro, então capital 
federal, a criação de uma “Commissão Superior dos Monumentos Artísticos, Históricos, Naturaes e dos Sítios” e de duas 
comissões em cada estado brasileiro, uma para proteção dos monumentos históricos e arqueológicos e outra para a proteção 
dos sítios. 
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intelectual ludovicense, o respeito aos monumentos ou áreas históricas, exigiria que se evitassem as 

construções modernas e que se adotasse o estilo neocolonial para as novas construções nestas áreas ou 

em seu entorno, como uma maneira de conservar a unidade do ambiente urbano histórico.  

 

Saboya Ribeiro, em nenhum dos dispositivos legais e de planejamento que instituiu refere-se ao estilo 

neocolonial, apesar de falar de uma arquitetura de “espírito tradicional”, que deveria ser construída. É 

interessante notar que o Art 69° não limita essa arquitetura às áreas de interesse histórico ou artístico, 

mas abrange todas as edificações da cidade. Foi nesse sentido que o prefeito citou, na sua conferência 

no Sindicato de Imprensa, o prêmio aos arquitetos e proprietários que o Código de Posturas 

estabeleceu “para incentivar as construcções” (O Imparcial: 25/02/1937).  

 

Se a higiene exigia mudanças no projeto e na construção das edificações, a estética justificava a 

preservação da unidade do conjunto urbano, através da manutenção das características tipológicas e 

arquitetônicas dos edifícios, em especial a ocupação dos lotes e os detalhes ornamentais de fachadas. 

Essa preocupação, no entanto, aplica-se “muito em particular, à parte central e commercial da cidade”, 

ou seja, apenas a uma parcela do conjunto urbano oriundo do traçado lusitano, com sua arquitetura 

pombalina do século XIX. Não por acaso, vale lembrar, a mesma área na qual as novas edificações 

poderiam ser verticalizadas até, se possível, a altura de vinte e dois metros. 

 

 

3.5 Preservar ou não Preservar, eis a Polêmica 
 

 

O impacto das primeiras obras previstas no plano de remodelação da cidade, principalmente a 

demolição do Matadouro Municipal113 e do Mercado, e a tributação criada para financiar essas obras, 

através da criação das taxas estipuladas no Regime Tributário e do aumento de outros impostos, 

suscitaram críticas e a insatisfação de setores da sociedade, principalmente daqueles ligados à 

Associação Comercial, que “passaram a desencadear contra ele e sua gestão campanhas difamatórias e 

agressivas” (BUZAR, 2000), tornando a situação política de Otacílio de Saboya Ribeiro insustentável.  

 

As taxações e impostos criados por Saboya e o cunho social de que se revestia sua defesa da 

renovação urbanística da cidade, com as restrições aos cortiços no centro da cidade, a redução dos 

custos dos materiais de construção, uma política sanitária que incluía a demolição de ruínas, do 

Mercado Central e do Matadouro Municipal e uma política urbana com dispositivos que colocavam 

limites à propriedade privada, desagradaram as classes produtoras conservadoras, em particular aos 

investidores imobiliários – proprietários de cortiços – e fornecedores de material de construção, 

                                            
113 A demolição e transferência, do centro para o subúrbio, do Matadouro Municipal, será o centro de uma polêmica travada 
na imprensa de São Luís, que complicará a situação política de Saboya Ribeiro. 
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reunidas em torno da Associação Comercial do Maranhão114, para a qual, segundo Saboya Ribeiro, 

“jamais faltou tempo para reclamar a respeito das medidas fiscaes tendentes a integrar o fisco 

municipal nas bases estabelecidas pela constituição de 1934” (SABOYA RIBEIRO, 1937).    

 

Outro ponto da atuação da Prefeitura capaz de suscitar reações contrárias dos intelectuais locais, diz 

respeito à destruição do patrimônio histórico local, materializado nos antigos sobrados de arquitetura 

tradicional luso-brasileira. Logo, uma intensa campanha de protestos é divulgada através da imprensa, 

por setores descontentes da sociedade. 

 

Sobre a relação conturbada do prefeito com alguns setores da sociedade, o jornal O Imparcial publica 

um artigo no qual refere-se ao fato de que só cinco meses depois de chegar a São Luís, Saboya Ribeiro 

procura divulgar suas idéias na imprensa, travando contato com os intelectuais locais: 

 

Recentemente chegado a essa cidade e sem se ter apresentado à imprensa, 
onde facilmente faria relações com os intellectuaes que trabalham em S. 
Luiz, e com as figuras mais representativas das classes, pois que a imprensa 
é o ponto de convergencia de todos os valores mentaes de um logar, o dr. 
Saboya Ribeiro era um desconhecido em o nosso meio. Pelo que, com o seu 
merito desamparado, tudo o que contra a sua personalidade se affirmasse, 
era acceito sem contestação alguma. (O Imparcial, 25 fev. 1937).  

 

Em fevereiro, nove dias antes da única conferência que o prefeito faria para apresentar o seu plano de 

remodelação da cidade (no dia 24 daquele mês), Saboya Ribeiro suspende a cobrança do Imposto 

Territorial, considerando que este imposto “tem sido objecto de argumentos com fins tendenciosos, 

visando não somente lançar confusão como ainda impedir que a Administração arrecade o necessário à 

execução do plano de melhoramentos projectados da nossa Capital” (Dec. n°226, de 15 de fevereiro de 

1937). Nesse decreto afirma-se que o único objetivo da Administração Municipal seria “transformar S. 

Luiz, numa Cidade, de feição moderna, com os elementos reclamados, de ha muito, pela população, 

quanto à hygiene, belleza e conforto...” (Dec. n°226, de 15 de fevereiro de 1937).   

 

Com a situação política insustentável, Saboya é exonerado e retorna para o Rio de Janeiro. Em 07 de 

julho de 1937, o financista Clodoaldo Cardoso assume o cargo de prefeito da capital, no qual 

permaneceria até restabelecer as relações com a Associação Comercial, três meses depois, quando 

assume Pedro Neiva de Santana, em novembro de 1937. Clodoaldo Cardoso visitara, no dia de sua 

posse, a “secção de engenharia e desenho” da Prefeitura, onde “teve opportunidade de ver o gigantesco 

plano de reforma da cidade, que lhe foi mostrado pelo dr. Barros e Vasconcelos” (O Imparcial: 

08/07/1937). 
                                            
114 Para Saboya, eram as classes conservadoras, liberais, as responsáveis pela instabilidade política de sua administração, 
pois “da zona denominada Praia Grande é que tem sahido os recursos judiciaes que retardam as arrecadações de impostos, 
creando no espirito publico a duvida sobre a legalidade dos impostos lançados, o que provoca o retrahimento dos 
contribuintes, que passam a olhar a autoridade municipal com desconfiança” (RIBEIRO, 1937). Ribeiro Júnior (1992), 
examinando a questão a partir da ótica da Associação Comercial do Maranhão, cita as reclamações dos comerciantes contra o 
imposto sobre o sal.  
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Tomando a cidade como um objeto técnico-político, o prefeito engenheiro efetivamente contribuiu 

para o processo de racionalização da arquitetura, com o Código de Posturas, e da própria cidade, com 

o plano de remodelação, em uma tentativa de instalar uma nova cultura urbana em São Luís. 

 

Até a metade da década de 30 do século passado, à falta das condições materiais para uma intervenção 

transformadora no espaço urbano, soma-se a falta do “equipamento mental”115 necessário a estas 

intervenções, com a construção de novas representações, que orientassem ou fundamentassem a 

atuação dos atores sociais e a criação de novas instituições. Até este momento, prevaleceu o convívio 

com a forma urbana herdada e a transformação do espaço urbano de São Luís não constituía uma 

possibilidade real. 

 

A idéia da reforma urbana, baseada na transformação das condições sanitárias, na melhoria da 

circulação, na reorganização da gestão, nas intervenções em edifícios públicos e em uma preocupação 

com a estética urbana, foi proposta por José Otacílio Saboya Ribeiro, em 1936, e apresentava uma 

visão geral do funcionamento da cidade. 
 

A nomenclatura dos planos propostos para a cidade varia de um dispositivo legal para outro, assim, se 

o Regime Tributário cita um “plano de melhoramentos da cidade” e em sua Mensagem à Câmara, 

Saboya refere-se a um “ante-projecto de remodelação da cidade” e um “ante-projecto de 

melhoramento da cidade”, o Código de Posturas prevê um “plano de urbanisação da cidade” e um 

“plano regional da Ilha de São Luiz”. Todos os dispositivos legais, no entanto, enfatizam a 

importância do planejamento urbano para o desenvolvimento da cidade. 

 

As propostas de Saboya Ribeiro para São Luís remetem aos planos do urbanismo europeu, em 

particular, do urbanismo francês do século XIX e XX116, em uma tradição de urbanismo que Lewis 

Munford denominou “planejamento barroco” (1991: 433)117, às quais agregam-se idéias de 

“planejamento urbano de raiz americana, em que está presente o planejamento regional e a instituição 

de instrumentos de gestão urbana” (REZENDE, 2002, p. 14).  

 

A partir da análise das idéias do prefeito Saboya Ribeiro, percebe-se que a sua concepção de 

remodelação urbana proposta para São Luís constitui uma re-apropriação do modelo urbanístico 

francês do século XIX, na medida em que toma por referências as experiências nacionais – Alfred 

Agache no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, as cidades pernambucanas, a atuação de Nestor de 

                                            
115 Entendemos equipamento mental, nos termos definidos por Roncayolo, como o “conjunto dos dados científicos, 
paracientíficos, mágicos, imaginativos e outros...” , presentes em uma época ou em um modelo intelectual (RONCAYOLO 
Apud LEPETIT, 2001, p. 269). 
116 Tradição que inclui os planos de Sir Chistopher Wren para Londres, L’Enfant para Washington e, principalmente, de 
Haussman para Paris e, ainda, de Alfred Agache para o Rio de Janeiro. 
117 Ou “urbanística formal”, para adotar o termo utilizado por Lamas (2000). 
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Figueiredo na Paraíba e em Fortaleza, e de Otacílio Negrão em Belo Horizonte – de apropriação e 

execução daquele modelo. E se “as apropriações não apresentam o mesmo nível, ritmo e evolução 

(...)” (SALGUEIRO, 2001), também deve-se considerar que cada experiência de apropriação de um 

modelo urbanístico qualquer se torna uma referência para as próximas apropriações.   

 

É através do Código de Posturas de 1936, um instrumento legal vinculado ao urbanismo moderno, que 

o tema da preservação do patrimônio histórico e artístico é institucionalizado em São Luís. O que não 

significa que a idéia de preservação fosse a mesma estabelecida pelo ideário urbanístico moderno no 

IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), em 1933, publicadas pela Revista AC-

GATEPAC, n°12, de Barcelona, naquele mesmo ano, com o título ‘El IV Congresso Internacional Del 

CIRPAC’118. 

 

Suas concepções de patrimônio histórico e preservação, no entanto, parecem mais diretamente ligadas 

às concepções de Agache e ao modelo francês de gestão deste patrimônio, com ênfase no “interesse 

paysagístico” dos elementos naturais na cidade, e nos valores artísticos do patrimônio construído, 

dentro de um processo de remodelação da cidade.  

 

Deste modo, o que parece caracterizar a intervenção de Saboya Ribeiro em São Luís, assim como 

outras experiências de intervenções urbanas brasileiras das primeiras décadas do século XX, é o traço 

cosmopolita, miscigenado, dos modelos urbanísticos adotados. É assim que se instaura, em 1936, por 

decreto e filiado às experiências cariocas de Alfred Donat Agache, em suas preocupações com o 

patrimônio histórico, o urbanismo moderno em São Luís do Maranhão. 

 

Nos instrumentos que utiliza para o planejamento da cidade de São Luís, Saboya Ribeiro encara o 

problema da preservação do patrimônio cultural como uma questão de estética urbana, evocando 

idéias de Camillo Sitte e seguindo Agache ao valorizar os aspectos estéticos, artísticos, do patrimônio, 

em detrimento de seu valor de antiguidade, por exemplo. É essa concepção que o leva a demolir a 

edifício conhecido como “palácio dos holandeses”, de “architectura colonial Portugueza typica sem 

nenhum valor de ordem architectonica ou interesse de ordem pittoresca” (RIBEIRO, 1937). 

 

E mais, o patrimônio cultural construído deveria estar, em sua concepção, sempre subordinado às 

questões – essas sim, prioritárias – da circulação viária. Prova disto é que Saboya Ribeiro, em seu 

anteprojeto de remodelação de São Luís, propõe a demolição do Palácio Episcopal, anexo à Catedral 

da Sé, para prolongar a avenida Pedro II até a rua Tarquínio Lopes. Desta forma, as idéias e propostas 

de Saboya Ribeiro instauram a tensão entre o desejo de transformar a cidade em nome de sua 

                                            
118 As conclusões do IV Congresso foram publicadas em inglês, em tradução de José Luís Sert intitulada ‘The Town Plannig 
Chart’, como apêndice de ‘Can our Cities Survive?’, livro publicado por The Harvard University Press, Cambridge, em 
1942, e foram sistematizadas por Le Corbusier no texto que se consagrou como a ‘La Charte d’Athènes’, publicado pela Ed. 
Plön, Paris, em 1943, quando ganha maior projeção internacional, inclusive no Brasil (SAMPAIO, 2001). 
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atualização com relação às cidades e às sociedades ditas modernas, e a necessidade de preservar os 

elementos que definiriam a sua identidade e a caracterizariam como cidade colonial. 

 

O objetivo dos instrumentos de preservação criados por Saboya seria garantir a unidade de conjuntos 

urbanos harmoniosos, ou seja, agregar qualidades estéticas a uma cidade moderna, cortada por grandes 

avenidas arborizadas que facilitariam a circulação (motorizada) entre as diferentes zonas urbanas, uma 

cidade de edifícios e casas higiênicas, repleta de jardins públicos e privados. Uma cidade que (ainda) 

não existia.  

 

No entanto, desde 1916, os intelectuais ludovicenses reconhecem o valor histórico das formas urbanas 

do passado, que se aproximaram cada vez mais do espaço e do presente da cidade: dos fortes coloniais 

(Raimundo Lopes, 1917) aos edifícios e lugares históricos (Raimundo Lopes, 1924; Antonio Lopes, 

1926) e desses ao patrimônio urbano e à valorização da paisagem (Raimundo Lopes, 1937). À imagem 

negativa que se construía da cidade colonial e ao desejo de modernização que movia os gestores 

urbanos desde o início do século XX, alguns intelectuais locais tentavam contrapor a necessidade de 

preservar, manter as características e valorizar o passado construído. 

 

Se nas décadas de 10 e 20, esses intelectuais escrevem sobre a necessidade de preservar características 

da cidade colonial, quando predomina o desejo de modernização, baseado em uma imagem negativa 

da cidade herdada e quando ocorre, de fato, a remodelação de seus edifícios, nos anos 30, no momento 

em que se instalava uma nova conjuntura de caráter ditatorial e são tomadas medidas “oficiais” para a 

preservação, inscritas em um Código de Posturas, a proposição e operacionalização, pelos gestores da 

cidade, de um plano de remodelação sistemática irá mobilizar os intelectuais locais para uma reação 

ainda descontínua, desarticulada, mas que demarcará limites para a atuação do poder público sobre a 

cidade, e mais, fornecerá argumentos para o enfrentamento político com José Otacílio de Saboya 

Ribeiro e, depois, com Pedro Neiva de Santana. 

 

Para esses intelectuais, que, ao contrário de Saboya Ribeiro, valorizavam a “arquitetura portuqueza 

typica” (SABOYA RIBEIRO, 1937), a remodelação proposta pelo prefeito engenheiro punha em risco 

a própria identidade urbana e, também ao contrário do que afirmava Saboya, iria efetivamente 

descaracterizar a cidade. É essa a polêmica que se intensificará quando Pedro Neiva de Santana tentar 

implementar, à sua maneira, as idéias de Saboya Ribeiro para a construção de uma cidade moderna. 
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Capítulo 4. Neiva de Santana e a Construção da Capital Moderna 
 
 

“Não é a cidade com pretensões a modas urbanísticas que 
impressiona, mas a que se plantou firmemente no tempo; a sólida S. 
Luiz onde ‘lês vicilles costumes mélent encore leur beau fil d’or au 
solide tissu dês moeurs et dês paroles’”.  

 
Carlos Madeira, 1943.   

 

 

Nos anos 30 e 40, o governo Vargas estava empenhado em redefinir as bases econômicas e políticas 

do país, através de um processo de “integração nacional”. A política de integração nacional baseava-

se na circulação de mercadorias, principalmente pelo transporte rodoviário, em todo o território 

nacional a partir do Rio de Janeiro e São Paulo. O próprio Interventor Paulo Ramos investiu na 

recuperação da rede rodoviária do estado. Segundo Ribeiro Júnior “o paradoxo deste esforço foi que, 

ao mesmo tempo que facilitava o escoamento da produção regional (algodão e arroz), ao integrar-se 

numa rede nacional de estradas em expansão, promovia o enfraquecimento de São Luís como pólo do 

comércio de exportação” (1999, p. 80).  

 

Em São Luís, desde o início do século passado, com a implantação do parque fabril, a atualização dos 

serviços urbanos e a suburbanização (entre 1860 e 1912), e com a política de melhoramentos urbanos 

dos governos estaduais (de 1918 a 1929), a urbanização se deu por processos cumulativos e 

complementares, consolidando-se em intervenções parciais no espaço urbano e no acervo 

arquitetônico da cidade. 

 

Nas décadas de 30 e 40, no momento em que a fragilidade da indústria têxtil maranhense era patente e 

as suas funções comerciais estavam sendo solapadas por uma nova conjuntura política e econômica 

nacional, resta, para São Luís, a função de sede administrativa. Não por acaso, o discurso e as 

iniciativas do poder público estariam orientadas para a construção da moderna sede do Estado. 

 

Em um momento em que São Luís começa a perder a hegemonia econômica na região, se processaria 

uma nova tentativa de modernização de sua estrutura urbana, possibilitada pelo contexto, ainda 

favorável, da Segunda Grande Guerra Mundial, com a valorização de produtos regionais como o 

babaçu. Este novo período modernizador, inaugurado com as idéias de Saboya Ribeiro, seria 

continuado por Pedro Neiva de Santana, que implementará, à sua maneira, o plano proposto por seu 

antecessor.  Nesse capítulo examinamos alguns aspectos da administração de Pedro Neiva de Santana, 

compondo as idéias e a atuação dos dois prefeitos que possibilitaram a retomada, sob um outro 

enfoque, das questões preservacionistas em São Luís. 
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4.1 O Zoneamento Funcional: a São Luís de Pedro Neiva de Santana  
 

 

Pedro Neiva de Santana, nascido na cidade maranhense de Nova York e formado pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, assume a Prefeitura de São Luís em novembro de 1937. Neiva de Santana 

viria a promover mudanças significativas no espaço urbano de São Luís. “No curso de sua longa 

gestão a cidade ganhou nova fisionomia e as finanças foram controladas com mão de ferro”, afirma 

Buzar (2000). 

 

Ao deixar a prefeitura, Neiva de Santana trabalharia como médico legista da Polícia Civil do Estado e 

ingressaria na carreira acadêmica, como professor de Medicina Legal na Faculdade de Direito (1944) e 

de Sociologia na Faculdade de Filosofia (1952). Em 1967 chegaria a reitor da fundação Universidade 

do Maranhão. Neste período também assumiria a Secretaria de Fazenda do governo José Sarney (1966 

– 1970), sucedendo-o no governo do Estado (1971 – 1974). Foi eleito para a Academia Maranhense de 

Letras, em 1979.   

 

No período da administração de Pedro Neiva de Santana, a atuação planejada da Prefeitura abrangeu 

diversos aspectos do desenvolvimento urbano de São Luís, tomando como referência o anteprojeto 

elaborado por Otacílio de Saboya Ribeiro. Em relatório apresentado ao governador Paulo Ramos, em 

1942, o prefeito Pedro Neiva de Santana fala da continuidade da reforma urbana, proposta em 1937 

por Otacílio Saboya: 

 

Consoante tive, já, oportunidade de acentuar, não sofreu interrupção, em 
1942, a execução do plano de obras e melhoramentos públicos em que se 
tem empenhado a Municipalidade, nestes últimos anos. (SANTANA, 1942). 

 

No entanto, essa continuidade foi, desde logo, questionada por intelectuais conscientes do “gigantesco 

plano de reforma da cidade” (O Imparcial, 08/07/1937), demonstrando que o prefeito atuava em um 

outro ambiente, no qual deveria considerar novas posições.  

 

Na coluna Cartaz, do jornal O Imparcial, Astolfo Henrique de Barros Serra, ex-interventor no 

Maranhão (em 1931), comenta que “a nossa S. Luiz, apesar do seu stylo colonial, que seria um crime 

modificar, já não é a cidade do ‘Mulato’, nem uma ‘Itaóca’ de Lobato” e defendia os nossos casarões 

como “relíquias sagradas desse passado áureo do Maranhão, que do alto de seus mirantes contemplam 

a cidade que avança inevitavelmente em progresso e civilização” (O IMPARCIAL, 08 abr. 1938, p. 

08), mostrando a necessidade de progredir e crescer (ser mais que uma Itaóca) sem, no entanto, 

destruir as suas “relíquias sagradas”. Logo depois, em maio do mesmo ano, encontramos comentário 
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ainda mais explícito, a favor da velha cidade colonial e contra a “transformação radical” pretendida 

pelos urbanistas, de um editorialista do mesmo jornal: 

 

[...] S. Luiz é uma velha cidade colonial, e por isso não poderá nunca, 
derramada por cima deum morro, soffrer uma transformação radical. (O 
IMPARCIAL, 04 mai. 1938, p. 01). 

 

Pedro Neiva, assumindo, apesar dos reveses políticos de seu antecessor, a continuidade das ações 

traçadas na administração de Saboya Ribeiro, propõe ajustes na legislação urbana aprovada, com a 

definição dos critérios para isenções de impostos que incentivam a verticalização no centro urbano e 

um novo zoneamento para a cidade. Desta forma, o Decreto Municipal nº329, de 03 de junho, cumpre 

a função da lei que o antecedeu (nº219, de 19 de Dezembro de 1936), ao estimular a adoção das 

normas e princípios estabelecidos no Código de Posturas de 1936, e em especial a adoção do recuo 

frontal (alinhamento).  

 

Esse decreto substitui os de nº150, de 23 de Março de 1935 - da administração de Alexandre Bayma - 

e nº219, de 19 de Dezembro de 1936 – adotado por Saboya Ribeiro -, que regulam a concessão da 

isenção de imposto predial “com o objectivo de incentivar e melhorar as construcções”, por entender 

que os mesmos “além de conterem dispositivos que se chocam, não formulam em seus termos as 

condições de hygiene de acordo com as noções modernas de urbanismo, capazes de justificar a 

concessão dos alludidos favores” (Decreto Municipal nº329, de 03/06/1938). 

 

Preocupado em efetivar as exigências do Código de Posturas de 1936 e possibilitar as intervenções 

urbanísticas previstas, esse decreto enfatiza a necessidade da adoção de novos alinhamentos para os 

prédios da cidade, inclusive com a previsão de isenção para os proprietários que cedessem os recuos 

para a Prefeitura que poderia, assim, promover o alargamento de ruas com custos menores. Assim, 

para os prédios com dois pavimentos ou mais, “construídos internamente de accordo com as 

exigencias do Codigo de Posturas, inclusive alinhamento”, o decreto estabelece isenção por oito anos, 

com prorrogamento do prazo para dez anos quando cedida “a faixa recuada, caso esta se verificar”. 

 

O decreto valoriza a verticalidade das edificações ao conceder isenção do imposto predial por um 

prazo maior para construções com dois ou mais pavimentos. Esse decreto também incentiva as 

intervenções que modifiquem as características internas dos edifícios reformados ou reconstruídos, no 

sentido de dotar-lhes de maior salubridade, proporcionando iluminação direta em todos os 

compartimentos, segundo as “noções modernas de urbanismo”, característica que não se encontra em 

edifícios da arquitetura tradicional luso-brasileira. 
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Com o Decreto Municipal nº330, de 03 de junho de 1938, o prefeito propõe um novo zoneamento 

para a cidade (FIG. 4.1). Indicado no Código de 36 como uma divisão distrital (com zona central, zona 

urbana, zona suburbana e zona rural), nesse decreto ele assume o caráter de um zoneamento funcional, 

típico do urbanismo moderno, no qual a cidade é dividida em um Centro Administrativo ou Cívico e 

em quatro zonas, definidas por diferentes funções: zona comercial, industrial, residencial e agrícola. 

 

Em 1936, Saboya Ribeiro delimitava zonas geográficas, mas em seu anteprojeto de remodelação da 

cidade, referia-se à avenida 10 de Novembro (atual Magalhães de Almeida), a ser aberta, como uma 

via de ligação entre as zonas residencial, comercial e industrial da cidade, o que de fato ocorre no 

zoneamento aprovado em 1938 por Neiva de Santana. Outra demonstração da continuidade das idéias 

e instrumentos utilizados pelos dois prefeitos do Estado Novo é o texto que justifica o zoneamento de 

1938 e que foi transcrito literalmente da definição de zoneamento presente no Código de Posturas de 

1936.  

 

De acordo com a definição de zoneamento do Código de Posturas de 1936, a qual esse decreto toma de 

empréstimo, os objetivos desse zoneamento seria “promover a localisação racional dos seus [da 

cidade] diferentes órgãos, proporcionando aos seus moradores vantagens de ordem economica, 

sanitaria, estetica”, ao impor “restrições quanto ao uso e volume das edificações”. Reforçando as 

“noções modernas de urbanismo” expressas no Código de Posturas (1936), o Art. 9º do zoneamento 

(1938) estabelece a obrigatoriedade do recuo frontal, “nunca inferior a três metros”, nas construções 

ou reconstruções na zona residencial, assim como nas avenidas do “Novo Plano da Cidade”. 

 

O zoneamento funcional instituído por Pedro Neiva de Santana, em 1938, limita-se em sua quase 

totalidade à Zona Central, criada por Saboya Ribeiro no zoneamento de 1936, ou seja, não abrange 

toda a área ocupada pela cidade à época, mas coincide com as áreas que, mais tarde, seriam 

valorizadas como patrimônio cultural nas instâncias estadual, nacional e internacional. O zoneamento 

referia-se, portanto, como praticamente todas as intervenções propostas por Pedro Neiva de Santana, à 

parte central e mais antiga da cidade. Os perímetros urbanos nomeados por Saboya Ribeiro, em 1936, 

de Zona Urbana, Zona Suburbana e Zona Rural, ficam fora da legislação urbanística de Neiva de 

Santana. 

 

Desta forma, o prefeito muda o foco das ações do governo municipal. Se com Saboya Ribeiro a área 

de abrangência englobava todo o perímetro urbano e sua ligação com o subúrbio e o restante da ilha, 

Pedro Neiva de Santana iria privilegiar as intervenções na parte mais central e antiga da cidade, 

aquelas que teriam maior visibilidade e impactos. Esse zoneamento anunciava que a cidade moderna 

de Pedro Neiva de Santana, funcional, centralizadora e excludente, deveria se construir sobre a cidade 

antiga, colonial. 
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O zoneamento delimitava áreas por funções diferenciadas admitindo, no entanto, sobreposições de 

funções em algumas zonas – com a localização de ruas de caráter residencial na zona comercial, por 

exemplo – numa tentativa de “enquadrar” a realidade no plano. 

 

A especialização funcional é ainda maior para a zona residencial que, segundo o texto da lei, pode ser 

sub-dividida em sub-zonas: habitações particulares, habitações coletivas e habitações mixtas, “sendo ai 

permitido o comercio de generos de uso diario, destinado à alimentação das familias e ao uso 

domestico, pequenas oficinas e ateliers” (Decreto Municipal nº330, de 03/06/1938). 

 

Outra característica marcante do zoneamento de 1938 era o incentivo à verticalização da cidade, 

definindo trechos onde não seriam permitidas construções novas com apenas um pavimento. Esse 

desejo de verticalização é expresso na exigência do Art. 8º, de obrigatoriedade de mais de um 

pavimento nas construções e reconstruções feitas em uma determinada área da cidade, que 

compreende diferentes zonas urbanas. O zoneamento aprovado em 38 não chega a direcionar ou 

determinar áreas de expansão urbana. Não prevê outra forma de crescimento urbano que não seja a 

verticalização. 

 

Os dois zoneamentos e, em particular, a área destinada por Neiva de Santana a edificações com mais 

de um pavimento, nos indicam as áreas privilegiadas da cidade, possivelmente servidas de toda a infra-

estrutura disponível à época, as áreas que Silva denominou “áreas nobres” (1988). 

 

 

4.2 O Novo Plano da Cidade 
  

 

O ‘Novo Plano da Cidade’, citado no Art. 9° do decreto que institui o zoneamento de 1938, acaba por 

se constituir em um conjunto de obras que recuperam parcialmente as propostas e idéias de Saboya 

Ribeiro no seu anteprojecto de remodelação da cidade, de 1936. 

 

O Novo Plano da Cidade, de Pedro Neiva de Santana, previa uma série de medidas de caráter 

higienista, a substituição de estruturas tradicionais por novos edifícios e mudanças no sistema viário 

da cidade119. As intervenções do prefeito Pedro Neiva são justificadas pelo interventor federal Paulo 

Martins de Sousa Ramos, nos relatórios que este encaminhava anualmente para a Presidência da 

República. Ramos revela os objetivos dessas intervenções no relatório referente ao ano de 1939: 

 

                                            
119 Este plano da cidade coincide com a implementação de vários projetos de remodelação urbana em andamento no país, nas 
décadas de 30 e 40, como a remodelação do bairro de Santo Antonio, no Recife (37/45), o plano de avenidas de Prestes Maia, 
em São Paulo (1938), e o plano de urbanização de Porto Alegre (1938). 
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[...] levou a Prefeitura, no exercicio findo, importantes melhoramentos a 
diversos logradouros públicos, dotando-os de maiores facilidades de transito 
e das indispensáveis condições de higiene e estética exigidas pelo 
desenvolvimento da Cidade. (RAMOS, 1940). 

 

Em 1939, marcando o início da transformação urbana de São Luís em uma capital moderna, Paulo 

Ramos afirmaria: 

 

Pode-se, sem temor de contradita, asseverar que São Luiz integrou-se, de 
modo definitivo, no ritmo de progresso das modernas capitais brasileiras [...] 
(RAMOS, 1940). 

 

Assim, em nome da facilidade de tráfego (de automóveis), da higiene – iluminação e ventilação - e de 

uma estética baseada em “perspectivas modernas”, em uma nova arquitetura (Art Dèco) e na presença 

do verde na cidade, Pedro Neiva de Santana implementou várias das proposições do anteprojeto de 

remodelação da cidade, de Saboya Ribeiro, principalmente aquelas relacionadas ao sistema viário da 

cidade, às quais acrescentou outras intervenções, geralmente em edifícios públicos municipais e 

estaduais. 

 

Entre as medidas de caráter higienista, podemos citar o investimento em edifícios hospitalares, com a 

reforma do Hospital Geral, do Instituto Oswaldo Cruz e da Maternidade e Hospital Infantil, a taxação 

aos cortiços e casas populares – as porta-e-janela e as casas de taipa – na área central da cidade, as 

exigências da legislação no que se refere à ventilação e iluminação dos ambientes internos das 

edificações – o que classificava qualquer sobrado colonial como insalubre – e o próprio investimento 

em arborização nas vias e praças da cidade. 

 

 
Figura 4.2 – O novo Mercado Central. Fonte: JORGE, 1950. 

 

As substituições de estruturas tradicionais por novos edifícios, realizadas no início da década de 40, 

incluíram a demolição do antigo mercado, ainda na administração de Saboya Ribeiro, que funcionava 

no terreno da extinta Companhia de Iluminação a Gás, o gazômetro, para a construção de um novo e 

moderno Mercado Central (FIG. 4.2). 
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Figura 4.3 – Casarão conhecido como “palácio dos holandeses”. Fonte: MORAES, 1995. 

 

O “palácio dos holandeses” (FIG. 4.3), também demolido por Saboya Ribeiro, daria lugar à nova sede 

da Associação Comercial – que tanto havia protestado contra as mudanças e impostos de Saboya – o 

Palácio do Comércio, edifício de linhas Art Dèco, construído pelo Município e cedido à Associação. 

Era nesse verdadeiro “palácio encantado da cidade” que a burguesia local promovia os seus bailes 

(FIG. 4.4). 

 

Justificando as intervenções em prédios de repartições públicas, Paulo Ramos execra a antiguidade 

destes imóveis: 

 

[...] em 1936, quando assumi o Governo, estavam elas [as repartições 
públicas] alojadas ou em casas de aluguel ou em antiguíssimos próprios do 
Estado, construídos nos tempos do Império, e, pelo menos um – o Palácio do 
Governo – na época colonial. (RAMOS, 1941). 

 

 
Figura 4.4 – Prédio do Palácio do Comércio, onde funcionava o Hotel Central, o “Palácio Encantado da 

Cidade”. Fonte: Diário do Norte, São Luís, 15/06/1943. 
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A partir dessa constatação, a Prefeitura iria construir ou reformar uma série de prédios públicos, como 

o próprio Palácio do Governo e a sede da Prefeitura, o Matadouro Modelo120, a Colônia de Psicopatas, 

o Quartel dos Bombeiros, a Estação Rádio-Difusora, edifícios escolares e outros. 

 

Além do Palácio do Comércio, a Avenida Pedro II - indicada por Saboya Ribeiro e Neiva de Santana 

como o Centro Cívico da cidade - ganha, nesse período, outros importantes prédios públicos, como o 

Palácio da Justiça – em estilo eclético – e a sede do Banco do Brasil – um edifício moderno. 

 

Entre as obras viárias realizadas por Pedro Neiva, destaca-se o alargamento da rua Oswaldo Cruz, com 

a demolição da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Mulatos, “a qual, por estar fora do 

alinhamento, foi necessário demolir” (RAMOS, 1940), que punha em perigo um outro templo de 

inegável valor histórico e artístico para a cidade, a pequena capela da Quinta das Laranjeiras, “o único 

morgadio instituído em São Luís, senão em todo o Maranhão”, segundo Antonio Lopes, que 

acrescenta que este também possui “o mais belo portão colonial de São Luís” (LOPES, 1975).  

 

O alargamento da rua Oswaldo Cruz (rua Grande), previsto desde o anteprojeto de Saboya Ribeiro, em 

1936, e executado por Pedro Neiva, com a demolição da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos 

Mulatos, em 1939, teriam motivado as primeiras ações federais de preservação do acervo ludovicense, 

e a Capela de São José da Quinta das Laranjeiras e o Portão Armoriado da Quinta das Laranjeiras são 

tombados pelo SPHAN, como patrimônios históricos e artísticos nacionais, em 1940, a partir de 

indicações e orientação dos intelectuais locais que, desde 1937 mantinham relações de colaboração 

com o órgão federal. 

 

 
Figura 4.5 - Igreja da Conceição, com a rua Oswaldo Cruz ao fundo. Fonte: MORAES, 1995. 

 

                                            
120 O Município resolveu a polêmica da transferência do Matadouro, que tanto prejudicou a atuação de Saboya Ribeiro, 
comprando-o da iniciativa privada. 
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Figura 4.6 – Capela das Laranjeiras, restaurada pelo IPHAN. Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 

 

No entanto, o primeiro tombamento federal no Maranhão é de um sambaqui, um sítio arqueológico 

descoberto e estudado por Raimundo Lopes da Cunha, o Sambaqui do Pindahi, na localidade de Paço 

do Lumiar, vizinha a São Luís, ainda na Ilha. O sambaqui é tombado em 19 de janeiro de 1940, 

enquanto a capela e o portão são tombados em 16 de abril. O tombamento da Capela de São José da 

Quinta das Laranjeiras e do Portão Armoriado da Quinta das Laranjeiras (FIG. 4.6; 4.7) levou em 

consideração, portanto, os valores intrínsecos a essas obras e, por sua localização, os planos 

urbanísticos que se propunha executar em São Luís àquela época, conhecidos e refutados pelos 

intelectuais ludovicenses.  

 

Desta forma, as idéias dos intelectuais que defendiam, desde 1917, a necessidade de preservar o 

passado construído serão ratificadas pelo governo federal em 1940, através do Ministério da Cultura. 

  

 
Figura 4.7 – Portão Harmoriado da Quinta das Laranjeiras. Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 
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Apesar dos artigos de proteção ao “aspecto typico” da fisionomia urbana de São Luís incluídos no 

Código de Posturas de 1936, ou mesmo dos tombamentos federais de 1940, Neiva de Santana 

promove a abertura da Avenida Magalhães de Almeida no início da década de 40 (FIG. 4.8) que, 

segundo o interventor Paulo Ramos em relatório ao presidente Getúlio Vargas, referente ao exercício 

de 1940, seria “outro melhoramento de grande vulto e destinado a modificar por completo a feição 

colonial de São Luiz” (RAMOS, 1941). 

 

 
Figura 4.8 - Av. Magalhães de Almeida. Fonte: JORGE, 1950. 

 

De uma só vez dezenas de exemplares da arquitetura tradicional luso-brasileira e imóveis de estilo 

eclético foram demolidos, em uma obra que cortava todo o centro da cidade, praticamente ligando o 

rio Anil ao Bacanga. Para tanto, além da abertura de uma avenida que cortasse na diagonal várias 

quadras existentes (Av. Magalhães de Almeida), fez-se o alargamento e alinhamento da Rua Tarquínio 

Lopes (FIG. 4.9; 4.10)121, de acordo com o anteprojeto de remodelação de Saboya Ribeiro.   

 

 
Figura 4.9 - Casarões demolidos da rua Tarquínio Lopes. Fonte: ALMEIDA, 1954. 

 

                                            
121 Em uma série de artigos publicados no jornal Diário de São Luiz, em 1949, e reeditado na Revista do Instituto de História 
e Geografia do Maranhão, em 1954, o professor Ruben Almeida (ALMEIDA, 1954) faz a arqueologia histórica dos 
arruamentos desaparecidos de São Luís. Como se constituíssem um discurso paralelo, as ilustrações publicadas na revista são 
fotografias de exemplares da arquitetura tradicional luso-brasileira demolidos pelas reformas urbanísticas de Neiva de 
Santana, às quais o autor, no entanto, não faz referências em seu texto (FIGURA 4.9 e FIGURA 4.11). 
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Assim, como informa o relatório do Interventor referente ao exercício de 1941, referindo-se ao trecho 

que ligaria a praça João Lisboa ao Mercado Central, “desapropriados que foram, na sua totalidade, os 

imóveis atingidos pelo traçado, procedeu-se seguidamente, aos serviços de demolição e terraplenagem, 

para abertura e fixação do leito da nova via pública”, que a essa altura “acha-se em fase de execução 

bem adiantada, emprestando, já, ao centro urbano, o efeito sugestivo de sua moderna perspectiva” 

(RAMOS, 1942).  

 

 
Figura 4.10 – Rua Tarquínio Lopes depois da intervenção. Fonte: JORGE,1950. 

 

 
Figura 4.11 - Trecho demolido para abertura da Av. Magalhães de Almeida Fonte: ALMEIDA, 1954. 

 

 
Figura 4.12 – Início da Av. Magalhães de Almeida, depois da demolição da quadra mostrada na FIG. 4.11. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 
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Na esteira da abertura da Avenida Magalhães de Almeida, em 1941, Neiva de Santana promove a 

reurbanização do Largo do Carmo e da praça João Lisboa, há algum tempo reclamada pelos 

formadores de opinião (FIG. 4.13; 4.14). Tal reforma, no entanto, torna-se polêmica ao cortar as 

árvores existentes, sob as quais as pessoas reuniam-se para conversar, ou seja, onde “funcionava um 

poderoso mecanismo de censura social” (VIEIRA, 1971), que ameaçava a autoridade do Estado Novo. 

Essa seria a motivação – em versão extra-oficial – para a referida reforma.  

 

 
FIGURA 4.13 – Praça João Lisboa, antes da reforma de Neiva de Santana. Fonte: ALMEIDA, 1954. 

 

Neiva reformou também as praças da Saudade, Antônio Lobo, Gonçalves Dias, Odorico Mendes, 

Benedito Leite e da Alegria, e criou o horto municipal, além de incentivar a jardinagem e arborização 

das ruas e avenidas da cidade. As diferentes abordagens de projeto levadas a efeito pela Diretoria de 

Obras Públicas de Pedro Neiva de Santana podem ser exemplificadas com as intervenções nas praças 

Gonçalves Dias e da Alegria. Na praça Gonçalves Dias a intenção era executar “obras de 

aprimoramento”, sem sacrificar sua “feição característica”, através de soluções de ajardinamento e da 

instalação de “excelente e moderna iluminação”. Enquanto a praça da Alegria “passou por completa 

remodelação que lhe mudou, inteiramente, o sombrio e tristonho aspecto anterior” (RAMOS, 1940). 

 

 
Figura 4.14 – Praça João Lisboa, em 1950. Fonte: JORGE, 1950. 

 

Outra intervenção de grande impacto na dinâmica da cidade, coerente com as diretrizes de um plano 

moderno, foi a abertura da avenida Getúlio Vargas (FIG. 4.15), uma verdadeira avenida moderna, com 
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“duas superfícies de rolamento de sete metros cada uma, separadas por uma serie de abrigos centrais 

de quatro metros de largura, gramados e ajardinados, medindo os passeios três metros de cada lado” 

(RAMOS, 1939). Essa avenida avançava para os subúrbios da cidade e fazia a ligação com o interior 

da Ilha122. 

 

 
Figura 4.15 - Av. Getúlio Vargas (JORGE, 1950). 

 

 
Figura 4.16 -  Planta da Parte Central da Cidade de São Luís – em vermelho estão indicadas as intervenções 

urbanísticas de maior impacto para o acervo arquitetônico tradicional: ruas Tarquínio Lopes e Oswaldo Cruz, e 
avenidas Magalhães de Almeida e Getúlio Vargas (JORGE, 1950). 

 

Se a praça João Lisboa, com o Largo do Carmo, era considerada um espaço do moderno na cidade, 

desde os anos 30 que os subúrbios, e, em particular, o bairro do João Paulo, consolidando-se como um 

pólo comercial, era considerado a “cidade nova” (RIBEIRO, 1937), com a qual o centro antigo 

precisava comunicar-se. Confirmando esse vetor de crescimento da cidade, em 1942, são iniciadas as 

                                            
122 Com a abertura dessa avenida e a transferência para seus arredores de uma parcela da população de alta renda antes 
instalada na Praia Grande, intensifica-se o processo de desvalorização da área central da cidade, com o aumento do número 
de cortiços, ocupados pela população pobre, trabalhadores assalariados, servidores públicos ou desempregados. 
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obras da praça Duque de Caxias, em frente ao novo quartel do 24° Batalhão de Caçadores, no João 

Paulo, e às margens da Avenida Getúlio Vargas (FIG. 4.17)123. 

 

 
Figura 4.17 - Praça Duque de Caxias, no João Paulo. Fonte: JORGE, 1950. 

 

A iniciativa privada, que se mostrara resistente às mudanças propostas por Otacílio Saboya no 

primeiro momento de implementação do Plano da Cidade, percebendo a oportunidade de dinamização 

da economia e prestigiada pelo Estado com a construção de uma nova sede para a Associação 

Comercial, parece aliar-se ao prefeito Pedro Neiva de Santana na implementação das intervenções 

urbanísticas, investindo em uma série de empreendimentos novos na cidade. 

 

 
Figura 4.18 - Edificações modernas na Av. Magalhães de Almeida. Fonte: JORGE, 1950. 

 

Numa referência ao processo de renovação do tecido urbano que ocorreu com a abertura da Avenida 

Magalhães de Almeida, o relatório do interventor ao presidente Vargas, referente ao exercício de 1941, 

informa que “dois quarteirões encontram-se concluídos, dispondo de luz e pavimentação, e – o que é 

mais interessante – acham-se, já, edificados” (RAMOS, 1942), ou seja, o investimento em 

modernização não foi, de modo algum, unilateral, e envolveu também parte da iniciativa privada local 

(FIG. 4.18).  

 

                                            
123 Além das intervenções urbanísticas, Neiva de Santana também investiu na usina de beneficiamento de leite e em câmaras 
frigoríficas, construiu o novo estádio municipal, recuperou estradas que ligavam a cidade ao interior da ilha e pavimentou 
diversos logradouros públicos. 
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Figura 4.19 – Edifícios Art Dèco. Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 

 

Assim, ao longo das novas avenidas, Magalhães de Almeida e Getúlio Vargas (FIG. 4.19; 4.20), surge 

uma arquitetura de inspiração Art Dèco, eclética. Nesses prédios, em particular na avenida Magalhães 

de Almeida, observa-se a diversificação dos postos de trabalhos, com lojas, escritórios e espaços 

culturais. 

 

 
Figura 4.20 - Chácaras da Avenida Getúlio Vargas. Fonte: JORGE, 1950. 

 

Em um pequeno quadro, o relatório do prefeito Pedro Neiva de Santana ao governador, referente ao 

exercício de 1942, informa sobre o número de construções e reconstruções registrado entre os anos de 

37 e 42: 

 
Quadro 4.1: Movimento de construções e reconstruções, em São Luís (1937 – 1942). 

 1937 1938 1939 1940 1941 1942 

Construções 13 27 88 92 95 92 

Reconstruções 2 8 36 37 38 17 

Fonte: SANTANA, 1943. 

 

O autor acrescenta ainda que, “por se encontrarem em estado de ruína ou em más condições de 

salubridade, ou, ainda, em virtude da execução do plano de reforma urbana, foram demolidos, em 

1942, 47 casas diversas” (SANTANA, 1942). Note-se que o ano de 1939 marcou um aumento 
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significativo nas construções e reconstruções de prédios na cidade, sinalizando o início do processo de 

remodelação urbana, levada a efeito em cinco anos (até 1943). 

 

Segundo o relatório, várias seriam as razões para estes fenômenos de crescimento, na dinâmica urbana. 

A razão imediata, estaria “nas oportunas medidas adotadas pela Prefeitura, incluindo a concessão de 

favores fiscais às novas construções e a imposição de pesadas taxas aos prédios insalubres ou em mau 

estado de conservação” (SANTANA, 1942). No entanto, o autor também formula as idéias de que os 

investimentos privados em novas construções, reformas e melhoria das habitações particulares 

resultem “mais remotamente, do reflexo produzido, na iniciativa particular, pelo amplo programa de 

melhoramentos urbanos postos em execução pela Municipalidade e, em última análise, tambem do 

alevantamento que se vem operando no índice da economia geral do Estado, mercê das condições 

novas de órdem, trabalho e estabilidade asseguradas pelo Govêrno de V. Excia” (SANTANA, 1942). 

 

Apesar da adesão de parte da iniciativa privada às mudanças promovidas pelo poder público, no auge 

do processo de transformação da estrutura urbana e arquitetônica tradicional, podemos identificar a 

existência de uma tensão entre os desejos e ações de modernização e as idéias de preservação 

divulgadas ou apoiadas pelos intelectuais locais. Essa tensão foi capaz de redirecionar o discurso e as 

ações dos poderes públicos locais e, já em 1941, constatamos um novo posicionamento de Paulo 

Ramos sobre o patrimônio construído de São Luís, expresso em seu relatório ao presidente Getúlio 

Vargas: 

 

Secundando o esforço do Governo no sentido de modernizar quanto possível 
a cidade de S. Luiz, sem, contudo, lhe tirar a feição colonial que lhe é tão 
própria e convem seja conservada, a iniciativa particular, até há pouco quase 
inexistente, entrou a se fazer sentir, por meio da construção de magníficos 
prédios nas ruas e praças que vão sendo melhoradas pela Municipalidade. 
(RAMOS, 1941). 

 

Esse novo discurso do governo da cidade, no qual incorpora os argumentos dos intelectuais locais e 

leva em consideração as ações preservacionistas, parece não desestimular o entusiasmo dos gestores 

pela modernização da cidade, denunciado pelo parágrafo seguinte do mesmo relatório: 

 

São Luiz vai assim apresentando, de dia para dia, aspectos novos, que a 
tornam quase irreconhecivel por todos quantos dela se tenham mantido 
afastados nestes últimos quatro anos. (RAMOS, 1941). 

  

Enquanto o governo local continuaria a promover ações de transformação da cidade colonial, as 

manifestações em favor da preservação da cidade velha começam a surgir das mais variadas fontes. 

Em artigo de junho de 1943, intitulado Precisam estudar Aluisio Azevedo, o professor e poeta Carlos 

Madeira, falando sobre as mudanças ocorridas na cidade, comenta:   
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Não importa que ela tenha crescido, que se tenha dado uns ares de novidade, 
aqui ou ali, por entre suas ladeiras e, seus bêcos; que um ou outro sobradão 
já esteja destruído... Não importa que uma vida nova, embora redusida, 
venha impulsiona-la de leve para a semelhança de mil outras cidades: não 
afeta o antigo conteúdo de vida, forte, rico, imorredoiro. (MADEIRA, 1943). 

 

Em seu artigo, Madeira fala da dificuldade em mudar os hábitos e as “estruturas psico-sociais”, apesar 

das “experiências novas”, da tentativa de modernizar a cidade: 

 

É interessante como esta cidade resiste; como nela vivem ainda velhos 
preconceitos, costumes rançosos, como uma herança a que gerações se 
conformam; às vezes, tolos preconceitos, resíduos de estruturas psico-sociais 
que, embora as experiências novas, ainda influem de certa maneira no 
comportamento cultural. Hoje talvez muito pouco se encontre do Rio de 
Janeiro de Machado de Assis, ou quase nada do de M. Macedo. Mas aquele 
ambiente de Aluisio Azevedo ainda está muito vivo aqui. Tem um sabor de 
coisa conservada, um sabor provinciano, a maneira com que sentimos S. 
Luiz viver. (MADEIRA, 1943).  

 

Carlos Madeira demonstra ter consciência do processo pelo qual a cidade estava passando e 

prontamente toma o partido da “sólida” São Luís, em detrimento das “modas urbanísticas” da época: 

 

Não é a cidade com pretensões a modas urbanísticas que impressiona, mas a 
que se plantou firmemente no tempo; a sólida S. Luiz onde “lês vicilles 
costumes mélent encore leur beau fil d’or au solide tissu dês moeurs et dês 
paroles”. (MADEIRA, 1943). 

 

Os dispositivos legais estabelecidos pela política urbana dos dois prefeitos nomeados por Paulo Ramos 

referem-se sucessivamente a um plano de urbanização e plano regional da Ilha de São Luís (Código de 

Posturas de 1936), um plano de melhoramentos da cidade (Regime Tributário de 1936), um 

anteprojeto de remodelação da cidade e um anteprojeto de melhoramentos (na Mensagem Oficial de 

Saboya Ribeiro à Câmara Municipal, em 1937) e um novo plano da cidade (Zoneamento de 1938), 

além de um programa de reforma urbana (SANTANA, 1942). Na gestão de Neiva de Santana, o 

epíteto novo no plano da cidade tenta marcar certa distinção quanto à experiência política de Saboya 

Ribeiro. 

 

Deste modo, seja com Otacílio Saboya ou com Pedro Neiva à frente da prefeitura, prevalece a idéia de 

racionalização da cidade existente a partir de um modelo ideal, um plano. Se pretendia impor à cidade 

colonial uma São Luís moderna, uma cidade sem cortiços ou ruínas, limpa, higiênica, com avenidas de 

“moderna perspectiva” (RAMOS, 1940) em um centro urbano verticalizado, com arranha-céus,  

prédios públicos notáveis e espaços verdes em abundância. Nessa cidade moderna as casas não teriam 

alcovas insalubres onde não penetra a luz do sol, todas as construções possuiriam banheiros com pisos 

impermeáveis e esgotamento sanitário e belos jardins. Suas fachadas seriam pintadas regularmente e 

seus beirais, quando ainda houvesse beirais, estariam limpos e sem vegetação.  
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Figura 4.21 - Av. Magalhães de Almeida e seus edifícios. Fonte: Arquivo pessoal, 2004. 

 

Essa São Luís moderna teria um Centro Cívico (administrativo) onde os prédios públicos mais 

importantes refletiriam a autoridade do Estado, uma zona comercial, uma zona industrial, uma zona 

residencial e uma agrícola, e seus moradores poderiam circular tranqüilamente em seus automóveis de 

casa, na zona residencial, para o cinema, na zona comercial, ou para a periferia – a cidade nova – que 

se estava consolidando nos bairros mais distantes, através de grandes e arborizadas avenidas. Tudo isto 

sob a responsabilidade de um “schema perfeito de organisação administrativa” (RIBEIRO, 1937), 

como convinha ao regime político vigente. Foi em nome desta imagem de cidade, inexistente em São 

Luís, que se realizou o esforço de transformação da estrutura urbana herdada do urbanismo lusitano. 

 

A essa visão idealizada da cidade, os intelectuais irão contrapor a valorização da cidade antiga e a 

necessidade de manter suas características, sua identidade, sua autenticidade. Assim, em 1943, ao 

mesmo tempo em que a cidade atravessa um período de mudanças significativas, os intelectuais locais, 

organizados em torno da figura de Antonio Lopes, conseguem institucionalizar suas idéias a respeito 

da preservação do passado da cidade, através da instalação de uma Comissão do Patrimônio Artístico 

Tradicional de São Luís, já prevista no Código de Posturas de 1936, mas que nunca havia saído do 

papel até então. 

 

 

4.3 A Comissão do Patrimônio Artístico e Tradicional do Município 
 

 

Surgem, na década de 40, várias organizações sociais, em sua maioria ligadas à classe operária e suas 

atividades profissionais ou de lazer. Um grupo de intelectuais, no entanto, organiza-se para estruturar 

uma entidade que trate da conservação do patrimônio histórico e artístico da cidade, em uma espécie 

de ramificação das atividades do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Era necessário buscar, 

portanto, algum tipo de ajuda pública que custeasse as atividades desta entidade.  
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Para organizar as relações do Poder Público com instituições ou entidades culturais que surgem neste 

período, a Câmara aprova o Decreto-Lei nº87, de 14 de Maio de 1943, que regula a cooperação 

financeira do município com entidades destinadas à assistência social e cultural. Entre as formas de 

instituições culturais relacionadas no Decreto - “aquelas que se propõem à realização de qualquer 

atividade concernente ao desenvolvimento da cultura” - estão as que tratam de “conservação do 

patrimonio cultural”. 

 

Aquela organização, pensada por intelectuais inconformados com o descaso para com o patrimônio 

local, toma a forma de uma Comissão vinculada ao Poder Público Municipal. Assim, no ano de 1943, 

por iniciativa de um grupo de intelectuais locais, coordenados por Antonio Lopes, a Prefeitura 

Municipal instalou a Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional, criada no Código de Posturas do 

Município, em 1936, mas que não fora efetivamente instalada naquele momento.    

 

Em um ambiente em que as idéias de preservação já estavam presentes desde os anos 10, sentindo os 

efeitos da ação preservacionista institucionalizada em escala nacional, com os tombamentos do 

SPHAN em 1940, e dispondo de um mecanismo de gestão aprovado no Código de Posturas vigente, 

Pedro Neiva de Santana, finalmente, instala a Comissão prevista por Saboya Ribeiro, que trataria da 

proteção do patrimônio histórico e artístico local. Desta forma, os intelectuais preocupados com as 

questões preservacionistas constroem um espaço institucional adequado para dialogar com os poderes 

constituídos e articular o apoio político para suas considerações. 

 

Segundo Joaquim Vieira da Luz, em artigo escrito em 1945, a Comissão do Patrimônio Artístico e 

Tradicional do Município, “constituída de figuras marcantes do nosso meio cultural, como o Des. 

Leopoldino Lisboa, Drs. Antonio Lopes da Cunha, Almir de Aguiar Marques e Fernando Perdigão, 

instalou-se em sessão solene realizada no Palácio da Educação, na qual o Cel. Luso Tôrres, também 

membro da mesma, externou, em formosa e erudita peça oratória, algumas idéias sobre a importância 

dos objetivos da comissão e o passado da capital maranhense. Posteriormente integrou a comissão o 

Des. Henrique Costa Fernandes” (VIEIRA DA LUZ, 1948). 

 

Portanto, através do Decreto-Lei nº474, cria-se a Comissão do Patrimônio Artístico e Tradicional do 

Município, primeira instância local com autonomia para tratar das questões da preservação, cujas 

atribuições seriam: 

 
[...] proceder ao reconhecimento e catalogação de todos os monumentos, 
edifícios, sítios e objetos que interessem ao patrimônio artístico e histórico 
da cidade e de propor ao Governo Municipal as medidas para a conservação 
desses tesouros. (Decreto-Lei nº474, 15 mai. 1943) 
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O Decreto afirma a necessidade de produzir conhecimento sobre o patrimônio cultural local, incluindo 

nesta categoria os edifícios, sítios e obras de arte, e imputando ao governo municipal a obrigação de 

tomar “medidas para a conservação desses tesouros” (Decreto-Lei nº474). 

 

Apesar de referir-se a monumentos isolados, este decreto amplia a atuação dos conservadores do 

patrimônio com relação ao que estabelecia o Código de Posturas de 36, que os limitava ao exame das 

fachadas das novas construções, se fizessem parte da secção de arquitetura da Diretoria de Serviços 

Municipais. Introduz, também, um termo que não estava presente naquela lei, a conservação do 

patrimônio.  

 

Na carta que escrevera a José Luso Torres, no dia seguinte à publicação do seu discurso, Joaquim 

Vieira da Luz124, entende o papel da Comissão como de um “órgão coordenador do que se deva 

conservar do muito que ainda resta, e reunir o que de valioso se ache disperso” (VIEIRA DA LUZ, 

1957, p. 136). 

 

Em fins de 1944, o próprio Antonio Lopes, articulador da Comissão do Patrimônio Artístico 

Tradicional, publica artigo n’O Imparcial (07 de outubro), comentando os problemas e ações 

preservacionistas na cidade. Com o título ‘Nossa cidade’, o artigo traz, de início, um comentário 

acerca da iniciativa de instalar a Comissão, fazendo notar que esta não é parte do Poder Público mas 

deve “cooperar” com esse poder na “conservação” do patrimônio cultural local, ou seja, que manteria 

certa autonomia com relação à estrutura governamental: 

 

Sem a menor sombra de dúvida a instituição de um órgão incumbido de 
cooperar com os poderes públicos para conservar o patrimônio artístico e 
tradicional de S. Luís veio demonstrar que o Maranhão não perdeu de todo a 
idéia do que a cidade de La Ravardière representa na história da civilização 
no Brasil. (LOPES, 1944). 

 

A composição da Comissão também deve ser considerada, na medida em que repercute em sua 

dinâmica, nesse sentido, o próprio Joaquim Vieira da Luz, comenta que “a comissão nomeada está 

composta de valores à altura da árdua missão” (VIEIRA DA LUZ, 1957, p. 136). 

 

Não eram, como se poderia pensar, engenheiros ou arquitetos125, mas desembargadores (Leopoldino 

Lisboa, Henrique Costa Fernandes), jornalistas (Fernando Perdigão), políticos (Luso Torres), 

advogados (Antonio Lopes), todos atuantes na imprensa local e vinculados às principais instituições 

culturais do estado, como a Academia Maranhense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico do 

                                            
124 Na qual aproveita para reivindicar a reedição do ‘Pantheon Maranhense’, obra de Antônio Henriques Leal. 
125 Sabemos que na administração de Saboya Ribeiro havia, pelo menos, um arquiteto em atividade na prefeitura. 
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Maranhão, e nacionais126. Eram profissionais que atuavam em diversos campos e que já eram, naquele 

momento, reconhecidos como autoridades intelectuais da cidade. 

 

A Comissão de Patrimônio Artístico e Tradicional, portanto, tinha o peso político necessário para 

negociar suas posições junto à administração municipal. Em contrapartida, tendo em vista a 

multiplicidade de atribuições e interesses destes intelectuais, não é difícil perceber dificuldades 

práticas para reuni-los ou cobrar-lhes uma atuação mais constante. Antonio Lopes chega a citar este 

problema ao considerar que, para mover a campanha em favor do patrimônio histórico local, “não 

bastavam as pouquíssimas reuniões da Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional de S. Luís” 

(LOPES, 1944). O autor reconhece, no entanto, que: 

 

Problemas importantes para a conservação do patrimônio artístico de S. Luís 
já se acham em estudos naquela comissão, como sejam o do comércio de 
antiguidades, exercido sem ao menos pagarem impostos os indivíduos que 
há uns 5 anos se vêm entregando metodicamente e com ótimos lucros à 
tarefa de limpar [grifo do autor]  S. Luís de tudo quanto ainda cá existe de 
valor histórico e artístico - móveis, telas, porcelanas, cristais, obras de ouro e 
prata, etc. (LOPES, 1944). 

 

Vale notar que a data mencionada por Antonio Lopes (“há uns 5 anos”), corresponde ao período em 

que se intensificaram as desapropriações e obras realizadas pela prefeitura municipal, em 1939, ano 

em que, por exemplo, foi demolida a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na rua Oswaldo Cruz.  

 

O artigo informa ainda que “a Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional projeta publicar um 

boletim ou revista trimestral contendo não só os trabalhos e a legislação municipal ou estadual sôbre 

assuntos dentro da esfera de suas atividades, como estudos e pesquisas acêrca de fatos ou figuras da 

história e tradição da cidade” (LOPES, 1944). Revelando seu empenho na articulação de esforços para 

fazer funcionar a comissão, Antonio Lopes completa: “para tal publicação já tenho concluído um 

trabalho intitulado ‘as Inscrições Lapidares de S. Luís’. E o primeiro número do boletim ou revista 

começará a ser composto numa oficina tipográfica local, assim que me for entregue a matéria que 

Fernando Perdigão e Orlando Leite ficaram de me enviar e sem dúvida me remeterão até 5ª feira 

próxima vindoura” (LOPES, 1944). A partir de então, expõe um programa de ações que inclui um 

plano de nomenclatura das ruas: 

 

Teremos de elaborar um plano da nomenclatura das ruas de São Luís, 
Capital que tem nomes de não poucos indivíduos que não a conheceram nem 
foram úteis ao Maranhão, mas não possui rua ou praça que lembre os nomes 
de seus fundadores ou daqueles que a incorporaram à América Portuguesa. 
(LOPES, 1944). 

 

                                            
126 Almir de Aguiar Marques era diretor do Diretório Regional de Geografia, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e 
Antonio Lopes era membro da Sociedade Brasileira de Geografia, por exemplo. 
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Alguns dos objetivos da comissão demonstram sua preocupação com a cultura viva – os costumes, as 

festas, as danças – e principalmente com as manifestações da cultura popular: 

 

Até agora a atividade da comissão tem se limitado quase tão sòmente ao 
patrimônio artístico - estético da urbs, principalmente, - e histórico. Terá, 
porém, de penetrar a fundo no setor - tradição. 
Deve trabalhar pela restauração das festas tradicionais da cidade. Não é 
impossível ao Maranhão de agora dar vida nova à festa dos Remédios e fazer 
voltar do passado a festa de Santa Filomena. Podemos e devemos, os 
sanluizenses de hoje, realizar tais festas até com brilho mais intenso do que 
tiveram outrora. E porque não havemos de fazer um esfôrço nesse sentido? 
(LOPES, 1944). 

 

Nesse ponto em particular, as idéias preservacionistas locais aproximam-se do programa de ações do 

movimento regionalista pernambucano: 

 

Cumpre estimular o reaparecimento de algumas das antigas diversões 
populares. 
Porque razão o cordão carnavalesco enxotou das ruas de S. Luís a Caninha 
Verde, a Chegança, o Fandango, muito mais interessantes pelos lados 
coreográfico, musical e decorativo, assim como pelo quantum [grifo do 
autor] de dramatização? 
Não sustento que devamos trabalhar pelo ressurgimento dêsses ‘binquedos’, 
muito embora saiba que Afonso Arinos promoveu a representação da 
Chegança em São Paulo. Que dizer, porém, dos Pastores de Antonio Raiol, 
que empougaram um público mais culto do que o de hoje por várias noites, 
no teatro S. Luís, ora Artur Azevedo. Mais recentemente tivemos a 
‘Pastoral’ de Coelho Neto, com bela música de Adelman Correia. (LOPES, 
1944). 

 

A intenção de publicar um boletim informativo da Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional não 

chegou a se concretizar, entretanto, temos informações (JORGE, 1950) de que em 1950 funcionava 

uma outra Comissão local com o objetivo de definir a nomenclatura de ruas e logradouros públicos de 

São Luís. No texto citado por Antonio Lopes, As Inscrições Lapidares de S. Luís, o pesquisador 

maranhense informa que: 

 

A Comissão de Patrimônio Artístico e Tradicional de São Luís elaborou um 
plano de legislação aplicável ao comércio de objetos de arte e antiguidades, 
estando os projetos em estudos no Gabinete do Interventor Federal e no do 
Prefeito Municipal da Capital. 
Ao atual Prefeito Municipal de São Luís devem-se leis sobre a conservação 
das casas de azulejo e mirante, bem como dos sobrados. (LOPES, 1975). 

  

Esse texto informa também que, àquela altura, os intelectuais locais já haviam se apropriado dos 

instrumentos do planejamento urbano modernista para atingir seus objetivos, propondo um 

zoneamento que, no entanto, parece não ter saído do papel: 
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Com a colaboração da Comissão de Patrimônio Artístico e Tradicional, já 
está feito o zoneamento da cidade para conservação dos bairros mais 
caracteristicamente coloniais. (LOPES, 1975).   

 

Como conseqüência dos trabalhos da Comissão do Patrimônio Artístico Tradicional, a Prefeitura, em 

Decreto datado de 1º de julho de 1943, proíbe a demolição ou reforma de casas que possuíssem 

mirantes ou fôssem revestidas de azulejos, com o objetivo de conservar “o aspecto tradicional e, 

mesmo, peculiar da cidade”. 

 

Tais demolições (ou reformas), entretanto, seriam permitidas “quando o exigir, de modo 

absolutamente indeclinável, a execução do plano de urbanização da cidade...” ou mesmo para as casas 

que, “por suas condições de higiene e salubridade, não satisfaçam as exigências do Regulamento de 

Saúde Pública e do Código de Posturas do Município” (SÃO LUÍS. Decreto 476, de 01 de Julho de 

1943), demonstrando a vinculação (subordinada) das idéias preservacionistas ao planejamento urbano 

(higienista) moderno e testemunhando a perspectiva de continuidade na execução de um “plano de 

urbanização da cidade”. 

 

De qualquer modo, esse decreto institui ou expressa o respeito pelas edificações antigas (com mirantes 

ou azulejos), generalizando para toda a sociedade os valores atribuídos por uma parcela da população 

a estes vestígios do passado da cidade. 

 

No artigo que escreve em 1945, sobre a Pedra da Memória, Joaquim Vieira da Luz assume uma 

postura crítica frente à atuação do Estado (e da Comissão) na preservação dos monumentos locais, 

acrescentando que “não sabemos, de então [da data de instalação] por deante, das atividades da douta 

Comissão” (VIEIRA DA LUZ, 1948). 

 

A Comissão é citada, em dezembro de 1946, por Antonio Lopes, em discurso comemorativo do 

vigésimo primeiro aniversário do Instituto Histórico e Geográfico Maranhense, fundado a 02 de 

dezembro de 1925. No pequeno opúsculo, Antonio Lopes dirige-se ao Dr. Fernando Perdigão, 

“professor emérito de Direito e ilustre advogado nos auditórios maranhenses” e “devotado cultor da 

história do Maranhão”, que naquele momento tomava posse como sócio do Instituto. Lopes afirma que 

“na Comissão de Patrimônio Artístico e Tradicional de S. Luís tem sido [grifo nosso] eficiente a vossa 

cooperação” (LOPES, 1973). 

 

Se em 1943, Luso Torres alertava para a necessidade de conhecer e preservar o patrimônio cultural em 

toda a ilha de São Luís, na segunda metade da década, as preocupações preservacionistas difundem-se 

pelo território e bens culturais do Estado, principalmente através da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico do Maranhão, como nos artigos de Serra (1946), sobre os Fortes e Fortalezas do 
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Maranhão, e o de Nicolau Dino (1948), sobre o Forte do Itapecuru. Ambos recuperam as 

preocupações desses intelectuais, em uma outra escala. 

 

As iniciativas de proteção ao patrimônio histórico em São Luís, nesse momento, mereceram 

reconhecimento e divulgação inclusive através de veículos de comunicação de circulação nacional. Em 

artigo publicado no Jornal do Brasil de 12 de junho de 1943 com o título ‘Cidades que são 

Monumentos Nacionais’, comenta-se a passagem do Ministro do Canadá, Sr. Jean Désy, por São Luís 

e a impressão que a cidade lhe causou. Nesse artigo, chega-se a reivindicar para a cidade de São Luís o 

título oficial de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 

 

A classificação oficial que, devido ao valor histórico e artístico de vários de 
seus edifícios, Ouro Preto, em seu conjunto, mereceu, pode ser pretendida 
por outras cidades brasileiras com títulos de importância aproximada, 
quando não absolutamente iguais. 
É bem o caso de São Luiz a capital do Estado do Maranhão, conforme teve 
ensejo de salientá-lo tão brilhantemente o Sr. Jean Désy, Ministro do Canadá 
junto ao nosso Governo, por ocasião de ver aquela urbs no decorrer de uma 
viagem ao Extremo Norte. (CIDADES QUE SÃO MONUMENTOS 
NACIONAIS, 1943). 

 

Esclarecendo o leitor sobre o momento de transformação e expansão que a cidade atravessava, sem 

desmerecer os “esforços de ampliação e de rejuvenescimento”, o autor confere ao velho casario “o 

segredo da sedução particular” da cidade: 

 

Não faltam ali edificações que, obedecendo aos imperativos do gosto 
moderno, fogem ao tom geral da cidade e quebram a impressão dominante 
de velustez, austeridade, tristeza. 
Existem mesmo, longe do centro, bairros inteiros que são ao mesmo tempo, 
esforços de ampliação e de rejuvenescimento de S. Luiz. 
A maior parte, porém, do casario guarda o aspecto dos dias de colônia, e aí 
está o segredo da sedução particular que S. Luiz conserva para as almas 
propensas à meditação e ao estudo, e um de cujos prazeres é encontrarem 
nas coisas circundantes um ponto em que se apoiam no empenhado de 
evocar os mais destacados acontecimentos e figuras de antanho. (CIDADES 
QUE SÃO MONUMENTOS NACIONAIS, 1943). 

 

Finalmente, mostrando-se atualizado a respeito das iniciativas preservacionistas em São Luís e 

preocupado com o desaparecimento da cidade autêntica127, o autor comenta: 

 

Seria deplorável que um projeto de remodelação integral e sistemática, 
elaborado por um urbanista a que houvesse ferrado a tarantula do chamado 
futurismo, determinasse o desaparecimento do velho, do autêntico S. Luiz, 
tão prestigioso por determinados prismas e tão encantador à sua maneira. 

                                            
127 Vale lembrar que tal artigo é divulgado dois meses depois da inauguração da Av. 10 de Novembro (Magalhães de 
Almeida), que ocorreu como parte das comemorações do ‘Dia do Presidente’ (19 de abril), em São Luís, e poucos dias depois 
da instalação da Comissão do Patrimônio Artístico e Tradicional do Município. 
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Felizmente, se tal perigo já houve, agora não mais existe, porquanto estão os 
atuais dirigentes do Maranhão a movimentar-se e agir como quem se acha 
no proposto de colocar as relíquias maranhenses a salvo da fúria 
modernizadora, e até às vezes flagrantemente despoetizante, da civilização e 
do progresso. (CIDADES QUE SÃO MONUMENTOS NACIONAIS, 
1943). 

 

Nesse artigo, como no de Carlos Madeira, o papel dado ao patrimônio histórico é o de conferir uma 

identidade para a cidade, uma “sedução particular” (CIDADES QUE SÃO MONUMENTOS 

NACIONAIS, 1943) que a diferencie “de mil outras cidades...” (MADEIRA, 1943). 

 

A mudança de perspectiva dos gestores do Estado Novo no Maranhão, sinalizada com a criação da 

Comissão de Patrimônio Artístico Tradicional, é comentada por Joaquim Vieira da Luz na carta a 

Luso Torres, em 1943: 

 

[...] tanto o interventor Paulo Ramos, como o prefeito Pedro Neiva de 
Santana, desejam, como marco luminoso da sua administração, concretizar 
em fatos indiscutíveis, por todos os meios, tudo o que diga respeito ao nosso 
patrimônio artístico cultural, assunto relegado pelas administrações passadas 
a lamentável descaso. (VIEIRA DA LUZ, 1957, p. 136). 

 

Desta forma, a idéia de conservar a cidade colonial sobreviveu ao esforço oficial de construção da 

capital moderna. 

 

 

4.4 Capital Moderna ou Cidade Colonial? 
 

 

No início da República, a imagem negativa da cidade antiga é reforçada pelas idéias do sanitarismo e, 

nos anos 30, pelas idéias do urbanismo moderno. À cidade colonial são associadas idéias de 

provincianismo e atraso cultural e, depois, de insalubridade e ineficiência - falta de funcionalidade. 

 

A cidade queria esquecer o seu passado colonial e não era mais província de um império; a São Luís 

republicana queria mostrar-se diferente e planejava esta mudança sonhando com ruas largas e casas 

asseadas. No entanto, esta cidade das idéias – cidade do futuro - pareceu, para alguns intelectuais 

maranhenses, uma ameaça para a cidade real, aquela de todos os dias que já haviam passado. 

 

Se em 1906 a solidez dos sobrados de São Luís era considerada um “estorvo à reforma progressista” 

(GODINHO; LINDENBERG, 1906, p. 155) e se em 1937 pretendia-se uma “radical transformação da 

cidade” (SABOYA RIBEIRO, 1937) para tirá-la do atraso e coloca-la no mesmo patamar de 

desenvolvimento e progresso das outras capitais brasileiras, em 1943, os intelectuais locais e 

estrangeiros impressionam-se com a cidade que “se plantou firmemente no tempo; a sólida S. Luiz...” 
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(MADEIRA, 1943), reconhecendo no seu “aspecto dos dias de colônia” (CIDADES QUE SÃO 

MONUMENTOS NACIONAIS, 1943) o traço que a valoriza e diferencia das demais cidades 

brasileiras. 

 

Sintonizada com os anseios de modernização da cidade, a administração de Pedro Neiva de Santana, 

que se estendeu de 1937 até 1945, se baseou em uma idéia de desenvolvimento como expansão urbana 

e transformação das características da cidade herdada. Para tanto, utilizaria “noções modernas de 

urbanismo” (Decreto n°329, de 03 de junho de 1938): “iluminação directa em todos os 

compartimentos” das habitações, correção do alinhamento das construções, adoção de recuos frontais 

e incentivos à verticalização das edificações de acordo com um zoneamento funcional, por exemplo. 

 

A partir das fontes pesquisadas, percebemos que nos discursos oficiais (em relatórios e mensagens), 

destaca-se a vontade de transformação da cidade através da busca da racionalidade técnica e do 

planejamento. Entendia-se que para mudar as condições de vida na cidade era necessário mudar a 

cidade, a sua “feição colonial” (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – A preservação nos documentos oficiais. 

AUTOR OBRA ANO REGISTROS SÍNTESE 
José 
Otacílio de 
Saboya 
Ribeiro. 

Mensagem 
apresentada pelo 
Prefeito Dr. José 
Otacílio Saboya 
Ribeiro, no dia 28 de 
julho p. passado, 
quando da installação 
dos trabalhos da 
Câmara Municipal. 

09 de 
julho 
de 
1937 

Plano; 
Reforma urbana; 
Progresso; 
Hygiene; 
Urbanismo; 
Cidade velha/cidade nova; 
Capital; 
Conservação; 
Arquitetura colonial portuguesa típica. 

Racionalização da cidade 
existente; 
Mudança das condições de vida na 
cidade implica em mudança da 
cidade; 
Arquitetura colonial portuguesa 
típica não é “pitoresca”, valiosa. 
 

Paulo 
Ramos. 

Relatório apresentado 
pelo Interventor Dr. 
Paulo Martins de 
Sousa Ramos, ao 
Presidente Sr. Dr. 
Getúlio Vargas. 

1938, 
1939, 
1940, 
1941. 

Moderna perspectiva; 
Modernas capitais; 
Melhoramento de grande vulto; 
Modificar; 
Feição colonial de São Luís. 

Racionalização da cidade 
existente; 
Mudança das condições de vida na 
cidade implica em mudança da 
cidade; 
A capital moderna como sede do 
poder. 

Pedro Neiva 
de Santana. 

Relatório apresentado 
pelo Dr. Pedro Neiva 
de Santana a Paulo 
Martins de Souza 
Ramos. 

1942 Plano de obras; 
Melhoramentos públicos; 
Programa de reforma urbana; 
Progresso/desenvolvimento 
Plano de extensão urbana 

Racionalização da cidade 
existente; 
Desenvolvimento implica em 
crescimento físico e novas obras. 
Arquitetura colonial portuguesa 
passa a ser valorizada. 

 

No seio de um Estado autoritário, o discurso da Capital Moderna corresponde à função administrativa 

que caracterizaria a cidade na nova configuração econômica regional. Assim, mesmo no contexto de 

reformulação do papel econômico da cidade no início dos anos 40, a sua modernização seria 

justificada pela posição que mantinha como sede do poder estatal. 

 

Nesse período, em que o poder de decisão e os recursos estão centralizados pelo Estado que se dispõe 

a executar intervenções urbanísticas importantes, o urbanismo perde o cunho científico de diagnóstico 

da realidade que apresentava no primeiro momento (1936), assim como o caráter regional e a 

dimensão totalizante das intervenções que propunha originalmente.  
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Na administração de Pedro Neiva de Santana o urbanismo apresenta-se como um conjunto de obras, 

direcionadas, em sua maioria, para o centro urbano antigo, com a abertura de avenidas, o alargamento 

de ruas e a construção ou reforma de espaços públicos (praças) e equipamentos urbanos (Mercado, 

hospitais). Por outro lado, as transformações do espaço urbano propostas por qualquer plano 

urbanístico que se pretendesse moderno, exigiria, como foi feita, a renovação da legislação urbanística 

do município. 

 

Entre o anteprojeto de remodelação proposto por Saboya Ribeiro e o novo plano da cidade de Pedro 

Neiva, ocorre claramente uma oscilação entre a re-apropriação de idéias e as práticas adotadas, em um 

ajuste gradual às possibilidades de execução que a sociedade local apresentava. Portanto, o novo plano 

da cidade consistiu das primeiras indicações de Otacílio Saboya, que não chegaram a ser detalhadas, 

por conta da situação política difícil de seu proponente e, mesmo, da falta de instrumentos técnicos – 

mapas e cadastros – que fundamentassem o trabalho, e das obras pontuais que seriam levadas a cabo 

na administração de Pedro Neiva de Santana.  
 
De qualquer maneira, o interventor Paulo Ramos iria afirmar a superação de uma herança, em sua 

opinião, indesejável. Se Otacílio de Saboya Ribeiro havia caracterizado a cidade a ser remodelada 

como a “remanescente unica, talvez, das capitaes brasileiras que conservaram o cunho caracteristico 

das cidades do século passado, com suas vias tortuosas, estreitas e ingremes e com seus velhos 

trapiches” (SABOYA RIBEIRO, 1937), Ramos, já em 1941, poderia afirmar: 

 

Velhas praças, de construção centenária, desniveladas e mal calçadas, 
tornaram-se aprazíveis logradouros; ruas estreitas e tortuosas, traçadas ainda 
nos tempos coloniais, foram alargadas ou transformadas em modernas 
avenidas... A cidade passou, em suma, a ostentar uma nova fisionomia, bem 
diferente daquela que lhe imprimiram os colonizadores e que conservava até 
bem pouco tempo. (RAMOS, 1941).   

 

No entanto, é importante perceber que as intervenções transformadoras no espaço urbano de São Luís 

foram o resultado da reavaliação e negociação de uma proposta inicial, mais abrangente e impactante. 

A reavaliação dos limites sociais de execução do plano proposto inicialmente por José Otacílio de 

Saboya Ribeiro exigiu uma nova postura técnico-política. Tais limites já estavam postos, inclusive, no 

próprio instrumento legal da modernização, proposto em 1936: o Código de Posturas do Município, 

em seu capítulo sobre o patrimônio histórico e artístico local. Ou seja, a existência de uma mentalidade 

preservacionista legitimada no Código de Posturas, a partir de 36, também condicionaria os debates ou 

intervenções futuras sobre a cidade. 
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TABELA 4.2 – A preservação na legislação urbanística*. 
LEI EFEITO ANO REGISTROS SÍNTESE 
Lei n° 1282, de 
30 de Março 
de 1927. 

Lei Orgânica dos 
Municípios. 

1927 Guarda; 
Conservação; 

 Proteção do patrimônio público. 

Decreto nº205, 
de 03/11/36. 
 
 

Manda pôr em execução o 
novo Código de Posturas do 
Município e dá outras 
providencias. 

1936 

Decreto nº217, 
de 19/12/36. 

Aprova o Regimen 
Tributário: classifica, 
estabelece e regulamenta a 
arrecadação das rendas do 
Município de São Luiz do 
Maranhão. 

1936 

Decreto nº219, 
de 19/12/36. 

Faz a divisão do Município 
de S. Luiz, para efeito de 
classificação das diversas 
zonas. 

1936 

Lei Nº329, de 
03 de Junho 
de 1938. 
 

Regula a concessão de 
isenções de Imposto Predial 
dos predios construidos, 
reconstruidos, etc. 

1938 

Decreto nº330, 
de 03 de 
Junho de 
1938. 

Estabelece o zoneamento 
da cidade de São Luíz, 
Capital do Estado do 
Maranhão. 
(reproduzido n’O Imparcial 
de Dom., 05/06/38). 

1938 

Remodelação da 
cidade; 
Manutenção; 
Defesa; 
Interesse 
paysagístico; 
Caracter typico; 
Harmonia do 
conjuncto; 
Embellezamento; 
Decoração. 

 
 

Manutenção da harmonia do conjunto urbano e das proporções artísticas do edifício: resgatar o 
“espírito tradicional”, senão o método, a forma de construir o espaço urbano a partir da unidade 
das edificações.  
 
Privilegia as fachadas como elementos de composição urbanística. 
 
Enfatiza os valores estéticos, artísticos, do patrimônio, dentro de um processo de remodelação da 
cidade, principalmente de seu centro antigo. 

Lei Nº87, de 14 
de Maio de 
1943. 

Organiza as relações do 
Poder Público Municipal 
com instituições ou 
entidades culturais. 

1943 Conservação.  A conservação do patrimônio cultural é atividade concernente ao desenvolvimento da cultura e 
interessa ao Estado. 

Decreto 474, 
de 15 de Maio 
de 1943.  

Cria a Comissão do 
Patrimônio Artístico e 
Tradicional do Município. 

1943 Conservação; 
Tombamento. 

Tesouros;  
Relíquias; 
Tradições. 

Manter as características dos monumentos; conhecer e manter seus aspectos; não intervir. 
Indica a necessidade de referenciar o patrimônio local. 

Decreto 476, 
de 01 de Julho 
de 1943. 

Proíbe a demolição e 
reforma de casas de 
mirantes ou revestidas de 
azulejos. 

1943 Conservar. casas de mirantes; 
casas revestidas de 
azulejos. 

Manter o “aspecto tradicional e peculiar da cidade”. Evitar a demolição ou transformação (a 
reforma) dos edifícios de valor histórico e artístico. 

* Os registros apresentados na tabela referem-se às principais noções de preservação encontradas (coluna 4). Nas obras analisadas, também listamos aqueles registros que nomeiam ou qualificam a idéia 

de patrimônio (coluna 5), e que também nos auxiliam a (re)construir e entender o sentido do discurso sobre a preservação em cada obra, do qual apresentamos uma síntese (coluna 7). 
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Se o foco da análise passa dos relatórios oficiais para a legislação, percebe-se que nas leis há uma 

preocupação em citar, ou até definir, os contornos da ação preservacionista, criando um espaço 

institucional para a atuação dos intelectuais locais (Tabela 4.2). 

 

Nesse sentido, é possível notar que os termos utilizados e os objetivos expressos nos decretos que 

regulamentavam a preservação do patrimônio cultural local, instituídos no período da administração de 

Pedro Neiva de Santana, refletem o pensamento dos intelectuais locais publicados nas obras analisadas 

no Capítulo 2 (Tabela 3.1). 

 

Até meados da década de 30, operava-se a remodelação dos edifícios e os melhoramentos da cidade, a 

partir de 1936 se buscaria a remodelação da cidade. Começam a prevalecer as expectativas no futuro, 

as idéias de transformação do presente da cidade, estimuladas pelo poder público centralizador e às 

quais foram contrapostas as idéias de preservação do passado da cidade, a partir de iniciativas de 

intelectuais locais que, já em 1943, acabam por ser absorvidas pela instância política local, tornando-se 

hegemônicas. 

 

Se a escala das remodelações passou dos edifícios para a cidade, também seria neste patamar que se 

deveria colocar a questão da preservação, e os propositores da conservação do patrimônio histórico, 

em todos os textos que dialogam com as práticas governamentais, tendem a enfatizar o caráter urbano 

deste patrimônio (as casas com mirantes ou azulejos nas fachadas) que, quer por sua quantidade, quer 

por sua unidade, configurava uma Cidade Colonial.  

 

A Cidade Colonial, imagem construída a partir do reconhecimento do traçado urbanístico original da 

cidade e da valorização da arquitetura tradicional luso-brasileira remanescente (do século XIX), é um 

registro recorrente na fala dos intelectuais que trabalharam a identificação e defesa do patrimônio 

histórico local (Tabela 3.1). 

 

A esses intelectuais, juntam-se os seus defensores e divulgadores que, através dos mais variados 

meios, mas principalmente da imprensa, utilizam a idéia da Cidade Colonial para fundamentar suas 

posições políticas na década de 30, contrapondo a Cidade Colonial à idéia de uma nova cidade 

moderna. Alguns desses divulgadores do pensamento preservacionista local iriam dar continuidade às 

idéias da primeira geração de conservadores. É o caso de Astolfo Serra que, na década de 60, 

escreveria o ‘Guia Histórico e Sentimental de São Luís do Maranhão’ (SERRA, 1965). 
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Capítulo 5. O Destino da Cidade e a Possibilidade da Preservação 
 

 
“Era um oceano de histórias; nós todos éramos os 

narradores, e todo mundo falava ao mesmo tempo”. 
  

Salman Rushdie. 
 

 

 

Neste trabalho, a história do pensamento preservacionista em São Luís é a história das diferentes 

valorizações dos espaços de experiências - o patrimônio histórico construído - e dos futuros de 

expectativas, expressos em planos e intervenções, pela sociedade.  

 
Mostramos, pois, que o processo desencadeado em São Luís, nas primeiras décadas do século XX, e 

que se estende, pelo menos até a primeira metade da década de 40, é o de construção e articulação de 

possibilidades de futuro para a cidade, “horizontes de expectativas” diferentes, que oscilaram entre a 

transformação (em um espectro que vai da reciclagem à negação, demolição) e a preservação (da 

tolerância à valorização) de sua forma urbana herdada, de acordo com o valor que se atribuía ao 

patrimônio histórico construído. 

 

Os estudos acadêmicos disponíveis apontam os fatores que parecem desencadear as preocupações 

preservacionistas locais: o impacto das intervenções modernizantes na estrutura urbana, levadas a cabo 

pelo interventor do Estado Novo em São Luís e a influência das ações protecionistas do órgão federal 

(SPHAN) que tomba, em 1940, a capela de São José das Laranjeiras e o portão da Quinta das 

Laranjeiras. Aceita-se também, como motivo da preservação do acervo patrimonial local, a estagnação 

econômica e o sentido do processo de expansão da cidade, nas décadas de 40 a 70 do século XX. 

 

Em uma postura complementar aos trabalhos existentes, investigamos as relações dos indivíduos128 

com o passado da cidade, através da construção, aceitação, transferência ou transmutação de idéias e 

práticas, refletindo sobre o papel e a importância das idéias preservacionistas no contexto do 

pensamento urbanístico produzido em São Luís do Maranhão nas primeiras décadas do século 

passado. 

 

 

 

                                            
128 Entendemos que, nesse processo, a formação e a trajetória profissional de todos os envolvidos no debate definem as 
condições e os termos que orientam as práticas sociais da época, construindo possibilidades de materialização dos recursos 
econômicos disponíveis pela sociedade urbana. 
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5.1 Os (nossos) Sentidos da Preservação 
 

 

Para iniciar o estudo das idéias preservacionistas e o seu papel no jogo político de definição da forma 

da cidade, investigamos as idéias sobre a cidade expressas por intelectuais e gestores em um período 

definido de nossa história (1916 – 1943), e as suas relações com as idéias sobre a preservação do 

patrimônio histórico e artístico em escala nacional e internacional. Alcançamos, portanto, o tempo 

mais fluido dos movimentos culturais, onde os intelectuais maranhenses foram buscar as referências 

que utilizaram (reativando-as, associando-as, colando-as a outras) para construir e expressar suas 

idéias. 

 

Entendendo que, de algum modo, as idéias sobre preservação orientam, direta ou indiretamente, as 

tomadas de posição a partir das quais se estabelecem novos sentidos de preservação, relacionamos 

umas com as outras, identificando as correntes de pensamento a que se vinculam. Construímos, deste 

modo, um quadro das possibilidades de sentidos que referenciavam as idéias sobre preservação em 

São Luís no início do século passado, a partir dos termos e noções encontradas nas obras, leis e planos 

analisados.  

 

Assim, a interpretação comparativa dos textos nos auxiliou a encontrar e definir os diferentes 

momentos que constituíram a gênese do pensamento preservacionista em São Luís e nos quais 

encontramos diferentes sentidos para a preservação do patrimônio histórico e artístico local (Tabela 

5.1). 

 

Na gênese da mentalidade preservacionista local podemos distinguir um primeiro momento, em que 

convivem as remodelações de edifícios e os melhoramentos urbanos com as iniciativas de 

identificação do patrimônio histórico existente (que intitulamos Vestígios e Relíquias da Atenas 

Brasileira), seguido de dois momentos próximos e distintos, nos quais se definem as possibilidades de 

destinos para a cidade: um momento intervencionista, em que se propôs a construção planejada de uma 

cidade ideal, moderna (renovação urbana); e um momento conservacionista, no qual as especificidades 

locais reclamam sua permanência (conservação). 

 

A partir dos registros encontrados nas obras analisadas, percebe-se, em cada momento, a presença de 

diferentes concepções de cidade, figurações, que possibilitam ver este objeto (cidade) “através da sua 

substituição por uma ‘imagem’ capaz de reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é” 

(CHARTIER, 1990, p. 20). Então, a atuação de intelectuais e gestores em São Luís estabeleceu 

imagens futuras da cidade (capital moderna e cidade colonial) que, segundo Pontual, atuam 

“sugerindo um porvir para a composição de lugares, para os usos e atributos físicos citadinos e 

operando dispositivos de controle à disposição dos detentores do poder político” (2001, p. 226).  
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Tabela 5.1 – A Gênese do Pensamento Preservacionista em São Luís: Momentos identificados. 

 
MOMENTO 

REGISTROS
E IDÉIAS DE 

CIDADE 

INTELECTUAIS 
E GESTORES 

 
REFERÊNCIAS 

 
CONTRIBUIÇÕES 
 

Henrique C. 
Fernandes* 
 
Palmério de 
Carvalho 
Cantanhede 

Urbanismo Higienista Fundamentam as intervenções (remodelações e melhoramentos) na cidade e no acervo 
arquitetônico da época. Reconhece a cidade como objeto da ciência, da racionalidade 
funcionalista. 

(1°) 
 
Vestígios e 
relíquias 
 
(Até 1936) 

 
Remodelação 
 
Atenas Brasileira  
 
Manchester do 
Norte Raimundo Lopes 

 
Antonio Lopes 

Idéias Preservacionistas européias  
(John Ruskin) 
 
Conferência de Atenas 

Realizam um esforço para conhecer, identificar o patrimônio, os vestígios do passado, como 
edifícios (1917) ou lugares históricos (1924), construindo a idéia de Cidade Colonial. 

Saboya Ribeiro Urbanismo europeu do séc. XIX  
(Wren, L’Enfant, Haussman)  
 
Planej. Urbano Americano 
 
Urbanismo moderno no Brasil  
(Alfred Agache) 

Formula uma proposta abrangente de intervenções urbanas, capazes de transformar radical e 
sistematicamente a cidade, oferecendo, no entanto, a possibilidade de preservação de 
determinadas áreas, por seus valores artísticos. 
 

Raimundo Lopes Idéias Preservacionistas européias  
(Viollet-le-Duc, Alöis Riegl, Camillo 
Sitte, Gustavo Giovannonni) 
 
Movimento Neocolonial 

Propõe a integração dos monumentos ou conjuntos urbanos com valor histórico à dinâmica da 
cidade, em uma posição compatível com as idéias urbanísticas de Saboya Ribeiro ao definir 
abordagens diferenciadas para áreas com valores históricos e para áreas de expansão da 
cidade. Referencia as ações de preservação do IPHAN em São Luís, ressaltando o valor do 
patrimônio natural e arqueológico local. 

(2°) 
 
 
 
Momento 
Intervencionista 
 
(1936/1943) 

 
 
 
 
Renovação 
urbana 
 
Capital Moderna 

Pedro Neiva de 
Santana 

Anteprojeto de Remodelação da 
Cidade (Saboya Ribeiro) 

Tenta conferir uma identidade moderna à cidade. Esta proposta subsidiou a atuação da 
Prefeitura Municipal pelo menos até 1943. 

(3°) 
 
Momento 
Conservacionista 
 
(1943) 

 
 
Conservação 
 
Cidade Colonial 

Antonio Lopes 
 
Luso torres 
 
Comissão do 
Patrimônio Artístico 
Tradicional 

Idéias Preservacionistas européias  
(John Ruskin) 
 
Regionalismo  
(Gilberto Freyre) 
 
Modernismo  
(Carta de Atenas e Decreto-Lei n°25) 

Permanecem em São Luís e assumem uma posição antagônica para com as idéias e práticas 
dos gestores locais: não negam a necessidade do progresso, mas propõem outra forma de 
progredir - pela convivência e contraste entre o novo e o antigo. Fornecem subsídios para a 
construção da noção de “conservação” (manutenção intencional do patrimônio que se degradava 
ou estava ameaçado de destruição), em um projeto cultural: reconstituir a tradição/cultura local, 
reforçando a identidade de Cidade Colonial. 
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Esses momentos, que examinamos neste capítulo, foram marcados, portanto, pelas relações entre as 

idéias defendidas por intelectuais e gestores em São Luís e suas concepções de cidade; idéias que ora 

se sobrepõem (Vestígios e Relíquias da Atenas Brasileira), ora se complementam (A Capital 

Moderna: momento intervencionista) e, finalmente, assumem posições antagônicas (A Cidade 

Colonial: momento conservacionista). A seguir, caracterizando esses momentos, identificamos seus 

protagonistas e as correntes de pensamento que balizaram o debate sobre a cidade, nas primeiras 

décadas do século passado: as idéias preservacionistas européias, as idéias do urbanismo moderno e do 

modernismo brasileiro, o paulista e o regionalista.   

 

 

5.1.1 Vestígios e Relíquias da Atenas Brasileira 
 

 

Até a segunda metade da década de 20, a legislação local ignora o tema da preservação do patrimônio 

histórico. Os monumentos, como os jardins, logradouros públicos e parques, assim como matas e 

florestas, eram considerados patrimônio público, urbano ou natural. Prevalecia, ainda, a idéia do 

monumento intencional, comemorativo, e os edifícios não eram entendidos como objetos de “guarda e 

conservação”, mas de “remodelação”. 

 

A remodelação, até 1936, sugere a adaptação das edificações às condições higiênicas ideais de 

ventilação e iluminação e ao uso do funcionalismo público republicano, com a modernização das 

estruturas tradicionais, nos mesmos moldes das mudanças – sempre parciais - impostas aos edifícios 

de arquitetura luso-brasileira, que tiveram seus beirais substituídos por platibandas. Nesse sentido, não 

existia ainda uma mentalidade preservacionista em São Luís. 

 

A noção de remodelação reflete, por suas finalidades e procedimentos, o processo de racionalização 

construtiva e urbana que se convencionou chamar de higienismo. O urbanismo higienista, protagonista 

na definição do sentido da cidade de São Luís desde a proclamação da República até meados da 

década de 1930, aplicado no contexto de urbanização espontânea do início do século129, adotava o 

discurso disciplinar da medicina e das teorias científicas da mecânica dos fluidos – no tratamento da 

água e dos esgotos - e da termodinâmica – com a valorização da ventilação, do “arejamento” - para 

entender e intervir na cidade e em seus edifícios. 

                                            
129 Sobre as relações entre especulação imobiliária e desenho urbano (planejamento) nas cidades industriais, ou sobre a 
forma como o desenvolvimento espontâneo motivava o discurso higienista, ver LAMAS, 2000. Sobre a reestruturação 
fundiária decorrente da transição do Império para a República, ver ROLNIK, 1999. 
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O urbanismo higienista ludovicense está expresso nos trabalhos e na atuação de Palmério de Carvalho 

Cantanhede, como engenheiro do Estado do Maranhão, nas políticas de melhoramentos urbanos – que 

encontraram conjunturas favoráveis no primeiro pós-guerra e no governo de Magalhães de Almeida - e 

na legislação urbanística da época, particularmente nos diversos Códigos Sanitários aprovados naquele 

período. 

 

Em seu relatório “Saneamento das Cidades e sua Applicação à Capital do Maranhão” (1902), 

Cantanhede revela as suas referências, citando experiências contemporâneas de cidades européias e 

americanas, as teorias dos bacteriologistas e médicos da época e os padrões viários adotados por 

Haussman em Paris. Defendendo um plano de expansão para a cidade e intervenções dramáticas no 

acervo construído (com adoção da “lei do recuo”), Cantanhede não consegue romper o isolamento de 

sua sólida formação em uma sociedade pouco instrumentalizada para entender a questão urbana. No 

entanto, esse processo de racionalização explicita e favorece o papel das idéias, das representações, na 

construção da cidade.   

 

Assim, as mudanças e necessidades econômicas e sociais não se refletiriam mais diretamente no 

espaço urbano, senão passando pelo “desvio das representações”, pelo projeto, estruturado de acordo 

com o “conjunto dos dados científicos, paracientíficos, mágicos, imaginativos e outros, que formam o 

equipamento mental de uma época” (RONCAYOLO apud LEPETIT, 2001, p. 269). 

 

Esse processo de racionalização utilizaria o discurso da medicina, que tão bem se prestava à descrição 

e prognósticos sobre a cidade e os seus problemas. Os higienistas (geralmente médicos ou 

engenheiros, por formação), a partir de suas preocupações com os fatores causadores de epidemias e 

com a contaminação do ambiente urbano, iriam “descobrir” a cidade como um objeto da ciência e da 

técnica. Nesse sentido, o método comparativo e o vocabulário técnico adotado por Cantanhede em seu 

relatório estão de acordo com o discurso científico mais refinado da época. 

 

Com a medicalização da cidade, e a sobreposição de um discurso ideal à cidade real, estão se 

consolidando as condições necessárias para uma intervenção urbana totalizante a partir de um plano de 

conjunto. Uma perspectiva determinista, que acreditava na correspondência direta entre as 

características do espaço urbano e o bem estar da sociedade que o habita, estava na base da 

reinterpretação da cidade operada pelos gestores neste período e, mais tarde, alimentaria as idéias 

reformistas incentivadas pelo Estado Novo.    

 

Por outro lado, convivendo com as idéias e práticas de remodelação do acervo edificado da cidade, 

Raimundo e Antonio Lopes da Cunha iniciam, nas primeiras décadas do século XX, o trabalho de 

identificar os vestígios do passado, o patrimônio histórico, artístico e arqueológico da cidade, 
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indicando a importância histórica dos bens culturais (ora nomeados de vestígios, ora relíquias do 

passado). 

 

O patrimônio histórico de São Luís estava objetivado, segundo Raimundo Lopes, no núcleo urbano do 

Desterro (LOPES, 1916), nos fortes coloniais de São Luís (LOPES, 1917) e nas igrejas de Alcântara 

(LOPES, 1970). Se as igrejas são notáveis por seus valores artísticos130, todo o conjunto urbano de 

Alcântara – “a velha cidade morta” – é valorizado por Lopes, já em 1916, como testemunhos de um 

período histórico determinado, como “relíquias veneráveis” (LOPES, 1970, p. 103).   
 

Raimundo Lopes, em O Torrão Maranhense (1916), ao identificar a tensão existente entre a 

transformação da cidade no curso de sua história e a conservação (espontânea) de partes do tecido 

urbano, realizando uma primeira sistematização da evolução urbana de São Luís, alertou para a 

permanência do traçado urbano construído no período colonial e no Império, que, àquela época, 

coincidia ainda com a área urbanizada do município. Este fato justificava a adoção, por este 

intelectual, do termo Cidade Colonial para caracterizar São Luís. 

 

Em 1926, o artigo inaugural de Antonio Lopes sobre o patrimônio urbano de São Luís inventaria um 

leque mais amplo de vestígios do passado ludovicense: edifícios e “lugares históricos”, ruas e praças, 

os monumentos excepcionais e objetos de valor artístico ou histórico (LOPES, 1926). Nas duas 

primeiras décadas do século XX, portanto, os intelectuais realizam a identificação do patrimônio 

histórico local e demonstram o interesse pela história da cidade, valorizando a arquitetura tradicional 

luso-brasileira e o traçado urbano remanescente do período colonial.  

 

Em 1927, na carta aberta que Antonio Lopes faz publicar em O Imparcial sobre a ameaça de 

demolição da Igreja de São Matias em Alcântara, este intelectual revela, já àquela época, a idéia de 

preservação que iria sustentar e que fundamentaria sua atuação através dos anos, seja na imprensa, seja 

na Comissão de Patrimônio que criaria em 1943. 

 

Esse artigo apresenta alguns pontos de contato entre Antonio Lopes e o teórico inglês John Ruskin 

(Tabela 5.2), a começar pela importância que estes autores conferem à antiguidade e autenticidade do 

monumento.  

 

Ruskin afirmava que “hay uma belleza em la pátina de los siglos” (RUSKIN, 1955, p. 177), mas 

acrescentava que a “conservación de los monumentos del pasado no es uma simple cuestión de 

conveniencia o de sentimento. No tenemos derecho de tocarlos. No nos pertenecen. Pertenecen em 

parte a los que los construyeron y em parte a las generaciones que han devir detrás” (RUSKIN, 1955, 

p. 185). Ruskin refere-se mesmo ao direito dos mortos sobre o monumento: 

                                            
130 Por seus aspectos construtivos e por sua ornamentação, segundo Raimundo Lopes (1970, p. 103). 
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Los muertos tienen aún derecho sobre ellos y no tenemos el derecho de 
destruir el objecto de un trabajo, ya sea una alabanza del esfuerzo realizado, 
ya sea la expresión de un sentimiento religioso, ya otro cualquier 
pensamiento el que ellos hayan querido representar de un modo permanente 
al levantar el edificio que construyeron. (RUSKIN, 1955, p. 185). 

 

Para Lopes, as ruínas de S. Matias eram como heróis que resistiram ao “assalto dos séculos”, e a sua 

conservação guardaria o trabalho de “gerações extintas” (LOPES, 1927).  Assim, Lopes valoriza, em 

uma página que bem poderia ter sido ditada por Ruskin, a antiguidade daquele monumento e a 

necessidade de conservá-lo, ou seja, de respeitar-lhe a integridade e permanência: 
 

Os jardins a envolverão na sua ronda multicor, trepadeiras subirão pelas suas 
ruínas e cornijas, nos frontões cobertos de limo, nos ressaltos dos paredões 
ainda aprumados, há de sorrir com alacridade ou dulçor a graça das flores 
rubras e dos corimbos, como recompensa da atualidade a esses heróis 
legendários, eretos ante o assalto dos séculos e dos vendavais que sopram do 
oceano. Às tardes crianças brincarão à sombra desses muros e, na aliança da 
ruína, da flor e da infância, quem visitar Alcântara contemplará passado, 
presente e futuro numa eloqüente compreensão recíproca [...] (LOPES, 
1927). 

 

Esta “compreensão recíproca” também está presente nos escritos de Ruskin, ao referir-se, por 

exemplo, ao forte de Joux, no povoado de Champagnole, no Jura: 

 

Por el outro lado de la cafiada que cerraba la pared gris de piedras calcáreas, 
un gavillán, lentamente, atravesaba la cima del derrumbadero rozando casi 
las piedras con sus alas, sobre las cuales se desvanecía el verde de los pinos, 
mientras que por debajo de él se alineaba el precipicio de seiscientos pies, 
donde el hervidero del río parecía seguir su vuelo, como resbalando e 
reflejando deslumbrantes las rizadas sábanas de sus aguas verdes. Sería 
imposible imaginar una escena en tal lugar, libre de la influencia de aquella 
belleza e grave soledad. (RUSKIN, 1955, p. 166). 

 

No artigo de Lopes, podemos traçar um paralelo com a obra de John Ruskin ao notar que, para além de 

uma questão de estilo, de escritura, encontramos, em ambos, uma preocupação com o ambiente em 

que está inserido o monumento, em uma visão ampliada, abrangente, de sua importância. Também a 

conservação, como permanência do original e estratégia moderna, está presente nesses autores, e deve 

falar ao coração dos homens: 

 

Um bello edificio vale necesariamente el terreno sobre el que está levantado 
y esto sucederá hasta que el centro del África y de la América estén tan 
poblados como el condado de Middlesex. No habrá jamás corazón suficiente 
para su destrucción, y se hubiera alguno que pudiera llegar a serlo, no lo 
sería ahora, cuando las inquietudes y los descontentos del presente usurpan 
en nuestros espíritus su lugar al pasado y al porvenir. (RUSKIN, 1955, p. 
186). 
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Também, para Lopes, fazia-se necessário comover “com a eloqüência do seu verbo [do poeta Ulpiano] 

e, se preciso, os acordes de sua lira, os corações dos demolidores” (LOPES, 1927). 

 

A valorização da antiguidade do monumento e a noção de conservação como uma estratégia para 

garantir a sua integridade e autenticidade, aceitando, inclusive, o destino histórico de sua degradação, 

já estavam presentes no pensamento de Antonio Lopes em 1927, quando se manifestou sobre a 

importância da Igreja Matriz de Alcântara. 

 

Tabela 5.2 – A preservação na obra de autores nacionais e europeus (1° Momento). 
AUTOR OBRA ANO REGISTROS PRESERVAÇÃO - SÍNTESE 
John Ruskin Las Siete 

Lámparas de la 
Arquitectura 
(Cap VI: La 
Lámpara del 
Recuerdo). 

1849 Autêntico; 
Preservação; 
Conservação; 

Aceitação do destino histórico da degradação. 
Preservação como garantia da autenticidade (essência do 
monumento). 
Limites à interação com o monumento. 
Valor de existência do patrimônio urbano. 

Conferência 
do Escritório 
Internacional 
dos Museus 

A Conservação 
de Monumentos 
de Arte e História 
(A Conferência 
de Atenas) 

1931 Restauração; 
Conservação; 
Planejamento; 
Valorização; 

Monumento isolado relaciona-se com o contexto; 
Conservação como uso adequado, administração e 
legislação, valorização dos monumentos, conjunto de 
técnicas, cooperação internacional, educação e respeito e 
documentação/conhecimento do monumento 
(internacional). 

 

Em 1935, as influências do ideário protecionista internacional também chegaram através da mesma 

imprensa oficial que enaltecia as remodelações e melhoramentos realizados pela Prefeitura, com a 

publicação, pela Imprensa Oficial do Estado, de notícia sobre a Conferência de Atenas, ocorrida em 

1931 (Tabela 5.2). 

 

Da leitura do artigo131, um informe nacional (comunicado da Directoria Geral de Informações, 

Estatística e Divulgação, do Ministério da Educação e Saúde Pública) de um evento internacional 

(Institut Internacional de Coopération Intellectuelle – Paris), inferimos que conservar é intervir 

corretamente (com as técnicas adequadas) em monumentos isolados - preciosidades (“esculturas 

ornamentaes”, “edifícios antigos”) - ou sítios (arqueológicos). E mais, conservar é um problema para o 

urbanismo, na medida em que “se trata de harmonizar as condições estheticas impostas pelo caracter 

proprio a edifícios antigos com as exigências da vida moderna” (CONSERVAÇÃO, 1935).   

 

Ou seja, mesmo que se entenda que “a vida de um monumento está em relação estreita e constante 

com o ambiente esthetico e historico do paiz e as condições, de toda sorte, peculiares à região em que 

ella se acha”, o monumento não é o território, o urbano, mas o edifício, sobre o qual é necessário 

intervir para “harmonizar”. Logo, “a diversidade de materiaes de construcção implica estudos e 

soluções que variam necessariamente segundo o caso considerado” (CONSERVAÇÃO, 1935). 

 

                                            
131 O artigo comunica que em “’La Conservation des Monuments d’Art et d’Histoire’, vollume in-octavo, de 500 páginas, 
com 150 gravuras, se encontra a substancia dos trabalhos da Conferencia de Athenas, reunida em 1931, para tratar de tão 
grave questão”. A obra, “escripta por eminentes technicos na matéria, de diversos paizes onde a conservação de taes 
preciosidades merece attentos cuidados da administracção publica”, é apresentada e resumida, capítulo a capítulo. 
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Deve-se notar, também, que o artigo coloca as questões da preservação como um problema, ou 

atividade, de escala internacional, que requer, portanto, a colaboração entre os “homens mais 

competentes e autorizados em tão difficil quanto util especialidade”, através de instituições como a 

Repartição Internacional dos Museus. 

 

A noção de conservação expressa nos anais da Conferência de Atenas, está alinhada com as posições 

de Raimundo Lopes, em seus artigos de 1916 e 1937, que, no entanto, não utiliza este termo, 

demarcando uma diferença para com o pensamento de seu irmão, Antonio Lopes. Temos, portanto, 

dois diferentes sentidos de conservação (de Ruskin e da Conferência de Atenas) refletidas nas obras de 

Raimundo e Antonio Lopes.  

 

Deste modo, as primeiras manifestações do pensamento preservacionista local convivem com as idéias 

e práticas do urbanismo higienista e tomam como referência experiências de outros países (Atenas, o 

Coliseu de Roma, citados por Antonio Lopes) e a corrente de pensamento baseada nas idéias do inglês 

John Ruskin, mantendo contato com a discussão internacional sobre a preservação do patrimônio 

cultural (Conferência de Atenas).  

 

 

5.1.2 A Capital Moderna: momento intervencionista 
 

 

As idéias preservacionistas, em São Luís, surgiram, foram expressas e ganharam importância fora do 

âmbito do Poder Público, a partir do olhar dos intelectuais interessados na história da cidade e seus 

“vestígios” (1916/1926), e se incorpora ao saber urbanístico em 1936, institucionalizando-se em 1943, 

em um processo que, no entanto, não se apresenta de forma linear ou consensual. 

 

Em São Luís é desencadeado, em 1936, com a atuação de José Otacílio de Saboya Ribeiro na 

prefeitura, o processo de constituição e legitimação de uma mentalidade urbanística que considera a 

possibilidade da transformação sistemática da cidade e, por outro lado, a proteção ao patrimônio 

histórico e artístico. 

 

O anteprojeto de remodelação proposto por Saboya Ribeiro para São Luís representa a apropriação de 

um modelo urbanístico baseado na preservação de valores e posições presentes nas intervenções 

urbanísticas de Haussman na Paris do século XIX, mas que também incorpora os avanços das normas 

técnicas do urbanismo do início do século XX no Brasil e nos Estados Unidos e, em particular, as 

contribuições de Alfred Donat Agache, em seu Plano de Extensão, Remodelação, Embellezamento da 

Cidade do Rio de Janeiro (1929). 
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Tabela 5.3 – A preservação na obra de autores nacionais e europeus (2° Momento). 
AUTOR OBRA ANO REGISTROS PRESERVAÇÃO - SÍNTESE 
Alfred 
Agache 

Plano para a 
Remodelação e 
Embelezamento 
da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

1929 Classificação; 
Esthetica; 
Proteção artística. 

Zonas de proteção para os monumentos históricos com 
valor artístico e uma função estética na cidade e para os 
“sítios” naturais, “vastas paisagens” que compreendem 
“grandes propriedades”. 

Camillo Sitte A Construção 
das Cidades 
Segundo seus 
Princípios 
Artísticos. 

1889 Princípios 
artísticos; 
Restaurar. 

Uso propedêutico para a cidade antiga; Preservação como 
resgate de uma tradição (restauração) construtiva. 

Eugène 
Emmanuel 
Viollet-le-Duc 

Restauração. 1854 Restauração; 
Autenticidade. 

Consciência e defesa do papel histórico do sujeito 
moderno; Preservação através do uso e da interação com 
o monumento. 

G. 
Giovannonni 

Vecchie Città ed 
Edilizia Nuova 

1931 Restaurar; 
Reabilitação; 
Morfologia; 
Planejamento 
urbano. 

Preservação como integração do monumento/conjunto 
urbano à dinâmica contemporânea, através do 
planejamento; Diferenciação das escalas de intervenções. 
Confere um novo valor (de uso) para o patrimônio histórico, 
a partir do redimensionamento conceitual do objeto 
(monumento). 

Alöis Riegl O Culto Moderno 
dos Monumentos 

1903 Rememorar; 
Desenvolver; 
Restaurar; 
Valor. 

Preservação como uma mentalidade (culto) x Religião. 
Preservação como valorização do monumento histórico. 
Discute o lugar (a utilidade) do Patrimônio Histórico no 
desenvolvimento da sociedade moderna. 
 

 

As posições que o engenheiro Otacílio de Saboya Ribeiro defende nos documentos e instrumentos 

urbanísticos propostos para São Luís (Código de Posturas do Município, anteprojeto de remodelação 

da cidade, Mensagem à Câmara Municipal), refletem as idéias do urbanismo europeu do século XIX e 

do planejamento urbano americano do início do século, com a influência particular de Alfred Agache 

(Tabela 5.3) em suas concepções de patrimônio histórico, como elemento da estética urbana, e nos 

instrumentos de preservação, como áreas de proteção e Comissão de Monumentos132. 

 

A influência do urbanismo europeu do século XIX, a partir das experiências de planejamento das 

cidades inglesas e da Paris do barão Haussman, está expressa nas propostas do “anteprojeto de 

remodelação da cidade” de São Luís (FIG. 3.2), no traçado do sistema viário proposto, com grandes 

retas em diagonal ligando praças e monumentos que funcionam como rótulas e ponto focal da 

perspectiva, no tom higienista das intervenções e, mesmo, no caráter totalizante da proposta. 

 

Este modelo intelectual, nomeado por Munford de “planejamento barroco” (1991, 433) e por Lamas 

(2000) de “urbanística formal”, se propõe a implementar a renovação do tecido urbano “com novos 

traçados, reestruturação fundiária, construção de infra-estruturas, equipamentos e espaços livres”, 

orientados para três grandes objetivos: 

  

Circulação fácil e cómoda dentro da cidade, indo de gare a gare, ou de bairro 
a bairro. 

                                            
132 Considerando o conjunto da obra de Saboya, podemos afirmar que não só naquele momento, mas em toda a sua trajetória 
profissional a questão da preservação do patrimônio histórico foi uma questão secundária, que chega através do Plano de 
Agache para o Rio de Janeiro, e do modelo francês de gestão da preservação, e que não tem continuidade em suas reflexões 
posteriores, nas quais ele se aproxima do modelo intelectual de planejamento urbano americano e dos princípios do 
urbanismo modernista (REZENDE, 2003). 
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Eliminação da insalubridade e degradação dos bairros, “arejando” os densos 
interiores, estabelecendo uma imagem geral de modernidade, criando uma 
cidade com luz, espaço e arborização e uma nova arquitetura urbana. 
Revalorização e reenquadramento dos monumentos, unindo-os através de 
eixos viários e perspectivas. (LAMAS, 2000, p. 212). 

 

Assim como os objetivos, também os elementos utilizados nessa tradição de urbanismo européia 

coincidem com o repertório apresentado por Saboya Ribeiro no plano para São Luís, quais sejam:  

 

“[...] o traçado em avenidas – o boulevard – que une pontos da cidade; a 
praça como lugar de confluência de ruas, e placa giratória das circulações, 
quase sempre em rótula, que organiza o cruzamento de vários traçados; o 
quarteirão, que é determinado como produto “residual” de vários traçados, e 
não como modulo de composição urbana”. (LAMAS, 2000, p. 214). 

 

Sobre o modelo intelectual da “urbanística formal”, Lamas observa ainda que desde o Renascimento 

“a fachada dos edifícios vai autonomizar-se como elemento do espaço urbano, quer pelo cuidado no 

seu desenho e organização (como símbolo de prestígio, nobreza e poder) quer como elemento da 

própria composição urbanística” (LAMAS, 2000, p. 176). 

 

As contribuições do urbanismo americano do início do século XX, por sua vez, estão presentes nas 

preocupações características do planejamento regional, na concepção de planejamento urbano como 

instrumento científico de compreensão da realidade da cidade, na valorização do zoneamento e da 

descentralização urbana e na gestão por Comissões, que colaboram com os poderes públicos.   

 

A influência do arquiteto francês Alfred Donat Agache, no entanto, extrapola as proposições 

estritamente urbanísticas e estão relacionadas com as idéias de proteção ao patrimônio cultural 

instituídas por Saboya Ribeiro em seu Código de Posturas. Entre as propostas do Plano de Extensão, 

Remodelação e Embellezamento para a Cidade do Rio de Janeiro, Agache inclui, em “appenso”, 

projetos de leis que tratam da preservação do patrimônio cultural. Já indicando a abordagem de 

Agache, o item do plano que trata dessas leis denomina-se, “Projecto de Leis Relativas à Esthetica”. A 

ênfase na estética é anunciada logo de início: 

 

As leis deste capitulo têm por fim a protecção artistica dos conjunctos 
urbanos133 ou naturaes assim como dos monumentos separados que 
contribúem á belleza, á individualidade do logar e á conservação do 
patrimônio antigo [...]. 
Como acima ficou dito, muitas vezes a esthetica não é um luxo mas uma 
necessidade para a hygiene mental dos habitantes e a principal attracção dos 
turistas134 que trazem ao paiz grandes vantagens materiaes e moraes. Na 
maior parte dos paizes europeus existem leis que protegem os monumentos 

                                            
133 Apesar de referir-se, na introdução aos projetos de leis, em “conjunctos urbanos”, o texto das leis refere-se aos 
“monumentos e sitios”. 
134 A preocupação com a indústria do turismo, expressa por Agache, também está presente no trabalho de Raimundo Lopes 
e, em ambos, procura-se demonstrar a importância dos monumentos para o desenvolvimento econômico da cidade. 
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históricos e artísticos assim como os sítios naturaes; existem também leis 
contra o afeiamento, contra o abuso de publicidade, etc. (AGACHE, 1929). 

 

A ênfase no aspecto artístico dos monumentos fica mais claro ainda no segundo parágrafo, que remete 

ao Código de Posturas de Saboya Ribeiro, em seu Art. 62º, ao referir-se à “necessidade esthetica”, que 

regularia as intervenções nos edifícios. 

 

Para regulamentar esses assuntos, o arquiteto francês propõe duas leis de abrangência nacional, uma 

“Lei relativa á proteção dos monumentos artísticos, históricos e archeológicos” e uma “Lei relativa á 

proteção dos monumentos naturaes e dos sítios”, nas quais adota o termo francês “classificação” como 

equivalente do tombamento.Ao estabelecer uma abrangência nacional para o sistema de gestão da 

preservação, Agache oferece um modelo institucional até então inexistente no país, baseado no modelo 

francês que também estará na base conceitual do projeto de criação do SPHAN, anos depois135.  

 

Citando as leis adotadas em outros países, Alfred Agache põe no mesmo nível a preservação do 

patrimônio e a paisagem urbana. Ele se preocupa com a proteção de monumentos históricos com valor 

artístico e uma função estética na cidade, e dos “sítios”, ou seja, de “vastas paisagens” que 

compreendem “grandes propriedades”, para as quais institui “zonas de proteção”136, em uma 

perspectiva que reflete claramente as preocupações do modelo francês de preservação do 

patrimônio137. 
  

Essa preocupação estética, tanto em Agache quanto em Saboya Ribeiro, pode refletir uma leitura – 

dentre as muitas possíveis – dos princípios estabelecidos por Camillo Sitte em fins do século XIX, em 

sua obra ‘A Construção das Cidades Segundo seus Princípios Artísticos’ (1889). Sitte vê no estudo 

dos centros antigos a oportunidade de operar o resgate de uma tradição construtiva, perdida pelo 

homem moderno (Tabela 5.3). O que interessava a esse urbanista era encontrar a melhor forma de dar 

continuidade ao tecido urbano tradicional, nos novos bairros e subúrbios da cidade, trabalhando dentro 

de uma lógica que reconhece o “monumento como objeto historicamente determinado e suscetível de 

uma análise racional” (CHOAY, 2001). 

 

                                            
135 Para a gestão do patrimônio cultural, entendido como monumentos classificados por seus valores artísticos, Agache 
sugere que cada Estado brasileiro crie uma Comissão dos Monumentos Históricos e Archeológicos e uma Comissão dos 
Monumentos Naturais e dos Sítios, compostas de representantes do Governo e de sociedades artísticas e cientificas. Além das 
comissões estaduais, Agache sugere a criação de uma Commissão Superior dos Monumentos Artísticos, Historicos, Naturaes 
e dos Sítios, sob a tutela do Ministério da Justiça e do Interior. Segundo Féres, “em 1936, o então Ministro da Educação 
Gustavo Capanema, com a ajuda do escritor Mário de Andrade preparou uma proposta de lei para a preservação do 
patrimônio. Andrade organizou um esboço de proposta baseado nas experiências de outros países, principalmente a França” 
(2002, p. 17). 
136 É nesse sentido que Agache propõe a proteção dos morros da Tijuca e da Serra da Carioca, em uma lei que criaria o 
Parque Nacional do Rio de Janeiro, e a limitação à abertura e exploração de pedreiras na Capital Federal. 
137 Agache fala das áreas de proteção em torno dos monumentos naturais e sitios, como uma “particularidade tirada do 
projeto de lei apresentado no decorrer do anno de 1929 ás camaras francesas pelo governo” e cita trechos do memorial de 
Pierre Marrand, “ministro francez da Instrucção Publica e das Bellas-Artes” (AGACHE, 1929). 
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Para Andrade, “os principais reformadores sociais que atuaram no âmbito da cultura urbanística, nas 

primeiras décadas do século XX, irão se apropriar das concepções sitteanas, integrando-as segundo 

conveniências práticas e teóricas, para justificarem suas escolhas técnicas e as soluções urbanísticas 

adotadas” (1996, p. 288). No Brasil, segundo esse autor, as idéias de Sitte, presentes nas proposições 

dos membros da Société Française des Urbanistes, fundada por Alfred Agache138, chegaram através 

dos primeiros urbanistas modernos brasileiros, como Saturnino de Brito (1864 – 1929).   

 

A influência de Sitte é uma possibilidade admissível se pensarmos na proposição de Saboya Ribeiro139 

de resgatar e incentivar o método tradicional de construir, senão a cidade, a sua arquitetura, através de 

uma premiação para as novas construções, erguidas dentro do “espírito tradicional”. Também neste 

sentido, de composição, pela continuidade das formas construídas, de um ambiente esteticamente 

harmônico ao redor dos monumentos, pode-se entender a defesa do estilo neocolonial por Raimundo 

Lopes como um reflexo das idéias de Camillo Sitte na cultura urbanística do período. 

 

Se Agache enfatizava a proteção ao monumento, adotando uma concepção de sitio mais apropriada ao 

contexto europeu e ao patrimônio natural, Saboya Ribeiro preocupa-se, em São Luís, com a proteção 

das características estéticas do conjunto urbano construído e a construir, simulando construções “de 

espírito tradicional”, e estabelecendo zonas de proteção em áreas com as características desejadas, 

“onde as construcções são contiguas e muito em particular, à parte central e commercial da cidade” 

(Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936). Sua preocupação era mais regular as novas construções, 

estilizando-as, do que proteger as edificações antigas. 

 

Por outro lado, Saboya Ribeiro reconhece os valores do patrimônio histórico - no “caracter typico” - e 

artístico - na “harmonia do conjuncto” -, mas não reconhece um efetivo valor de uso para os edifícios, 

que ainda deviam adaptar-se às “normas do moderno urbanismo” e seus preceitos higienistas, como a 

exigência de abertura de vãos para iluminação e ventilação e o uso do concreto. A proteção ainda 

estava limitada ao cenário, à paisagem, às fachadas. Essa concepção de patrimônio e preservação só é 

possível dentro de uma lógica que separa, que distingue, fachada e planta baixa. 

 

Preocupado em normatizar e definir o escopo das intervenções, o Código de Posturas de 1936 enfatiza 

o construir, reconstruir e modificar, com novos programas e novas técnicas e, quando necessário, 

estilizar os novos edifícios, “guardadas as conveniencias e regras dos modernos preceitos de 

construcção civil” (Decreto n°205, de 03 de novembro de 1936).  

 

                                            
138 Provavelmente a primeira associação profissional de urbanistas e teve, como co-fundadores, André Berard, Ernest 
Hébrard, Leon Jaussely, Albert Parenty, Henri Proust, Eugene Henard e Georges Risler. 
139 Encontramos, na bibliografia do livro ‘Planificação e Desenvolvimento’, no qual Saboya reúne suas idéias e que foi 
publicado em 1983, referência ao livro de Camillo Sitte, em edição americana ‘The Art of Building Cities’, da Reinhold 
Publishing de Nova York. 
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Preservar o patrimônio histórico e artístico, portanto, significava manter a paisagem urbana, a 

“physionomia urbana e architectonica”, conservando um modo peculiar de construir a cidade, ou pelo 

menos uma parte dela – a que possuir valor histórico e artístico. A remodelação, neste contexto, ganha 

um novo objeto, a cidade. 

 

Em 1937, como resultado de um pensamento amadurecido em décadas passadas, Raimundo Lopes 

publica o artigo ‘A Natureza e os Monumentos Culturais’140, no primeiro número da revista do 

SPHAN, situando-se entre duas correntes de pensamento que se fariam cada vez mais antagônicas, o 

movimento neocolonial e o modernismo. Nesse artigo, ele apresentou sua visão da arquitetura 

neocolonial como uma solução urbanística para a preservação de áreas com valores históricos e 

artísticos – e restringindo-a, no entanto, a essas áreas141.   

 

A adoção do estilo neocolonial, em Raimundo Lopes resulta de uma distinção importante que o 

intelectual estabelece entre o monumento (o forte, a igreja), que deve ser restaurado, reconstituído ou 

consolidado, e a cidade, que precisa ser renovada. O intelectual maranhense inclui mesmo os 

monumentos, naturais ou culturais, como elementos potencializadores da renovação e do 

desenvolvimento urbano, em uma posição em tudo compatível com o ideário preservacionista que será 

instituído em São Luís em 1936, com o Código de Posturas de José Otacílio de Saboya Ribeiro. 

 

Em uma outra escala, as idéias de Raimundo Lopes parecem derivar do ideário internacional que 

alimentava o urbanismo modernista, desde Viollet-le-Duc aos teóricos italianos ligados a Gustavo 

Giovannonni, que em muito contribuiriam nas conclusões do IV Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM), em 1933, que resultariam na Carta de Atenas. 

 

Raimundo Lopes vê a necessidade de diferenciar as práticas de intervenção nos monumentos. Neste 

sentido, é nas recomendações listadas por ele, no final do artigo ‘A Natureza e os Monumentos 

Culturais’, que encontramos, de forma mais clara, paralelos entre as idéias desse intelectual 

maranhense e a obra de Viollet-le-Duc escrita em fins do século XIX, sobre a restauração de 

monumentos históricos (Tabela 5.3). 

 

No verbete Restauração do Dictionnaire Raizoné de L’Architecture Française du XI° au XVI° Siècle, 

Viollet-Le-Duc expõe os princípios, métodos e procedimentos da nova ciência. Entre os princípios da 

                                            
140 Escrito em 1934, para uma conferência de caráter nacional sobre o tema. 
141 Raimundo Lopes, apesar de reconhecer a importância da arquitetura moderna - para as áreas novas da cidade - não rompe 
com o neocolonial, como havia feito Lúcio Costa. Algumas análises têm abordado o estilo neocolonial – e o Art Déco – 
como precursor do modernismo, a medida em que teria colaborado na transição entre as propostas avançadas dos modernistas 
e as expectativas da população urbana, alheia às mudanças radicais da estética arquitetônica do período. Neste sentido, ver as 
exposições de Francisco Liernur e Luís Paulo Conde no I Seminário DOCOMOMO Brasil, realizado em Salvador, de 12 a 14 
de junho de 1995, com o tema “Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no 
Brasil”. O DOCOMOMO ou International Working Party for DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the MOdern MOvement, é uma organização internacional, fundada na Holanda em 1990, e é um 
organismo assessor do World Heritage Center da UNESCO. 
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intervenção defendida por le-Duc, inclui-se a afirmação de que “cada edifício ou cada parte de um 

edifício devem ser restaurados no estilo que lhe pertence, não somente como aparência, mas como 

estrutura” (VIOLLET-LE-DUC, 2000). Ou seja, deve-se renunciar, nas restaurações, às “formas 

admitidas no tempo presente” – princípio que fundamentaria a adoção do estilo neocolonial, por 

exemplo. 

 

Distinguindo arte de construção, Raimundo Lopes recomenda a restauração ou reconstrução com os 

mesmos materiais e as mesmas técnicas construtivas – tipos e recursos - utilizados na construção do 

monumento, “salvo os casos tecnicamente inevitáveis, em obra de consolidação” (SPHAN, 1937, p. 

94). Também o preceito de Viollet-le-Duc de que “o melhor meio de restaurar um edifício é encontrar 

para ele uma destinação” (VIOLLET-LE-DUC, 2000), orienta a posição de Raimundo Lopes, ao 

recomendar, em todos os casos examinados, o uso dos monumentos e mesmo das jazidas 

arqueológicas. 

 

Outra referência para o pensamento de Raimundo Lopes, Gustavo Giovannonni, em seu livro ‘Vecchie 

Città ed Edilizia Nuova’, publicado em 1931, defende uma concepção original de organização do 

território, onde fatores como o desenvolvimento dos sistemas de transportes e das redes de 

comunicações contribuem para a fragmentação do espaço urbano, estruturado em redes de infra-

estruturas (Tabela 5.3). Nesse espaço fragmentado, o autor atribui à malha urbana antiga e seus 

edifícios o papel de “unidade da vida cotidiana”, espaços de habitação e lazer que mantém uma relação 

de complementaridade com as “vias de movimento” (GIOVANNONNI, 1931). 

 

É este enfoque que Raimundo Lopes utiliza ao propor a criação de um bairro “nas margens do 

Beberibe, no Istmo, entre Olinda e a capital, além da melhoria do trânsito para a colina tradicional e 

arejada, digna de ser um bairro de escol, eis as bases de uma renovação urbanística, que se deve aliar à 

restauração racional dos edifícios, especialmente das igrejas” (SPHAN, 1937, p. 80). Ou seja, 

Raimundo Lopes propõe, como base para a renovação urbana de Olinda, a criação de bairros, talvez de 

caráter diferenciado – um “bairro de escol” e outro nem tanto, um antigo e outro novo – em relação de 

complementaridade com “vias de movimento” melhoradas. 

 

Giovannonni defende um sentido de preservação como integração do conjunto urbano antigo à 

dinâmica contemporânea, através das intervenções do planejamento urbano. Giovannonni, em sua 

obra ou através de instrumentos coletivos como a Carta de Atenas (1933), coloca em evidência a 

preservação como um tema a ser abordado no âmbito do urbanismo. Nota-se, mesmo, que neste autor, 

os preceitos do planejamento urbano acabam prevalecendo e ordenando as intervenções nos conjuntos 

urbanos antigos. 
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De modo similar, Raimundo Lopes considera as questões da preservação do patrimônio cultural uma 

tarefa para a “geografia urbanista” e também para a Paraíba, como para as cidades mineiras, Raimundo 

Lopes vê uma solução “nitidamente urbanística”. No conjunto dos textos publicados nessa edição da 

Revista do SPHAN, o artigo do intelectual maranhense destaca-se justamente por seu enfoque 

urbanístico da questão, alinhado com os princípios de um urbanismo modernista embrionário. 

 

Raimundo Lopes diferencia as abordagens sobre o objeto - renovação, restauração, consolidação – a 

partir de sua natureza – forte, igreja – características e estado físico – em bom estado, pouco 

imponente – e por seus valores, que para este intelectual podem ser artísticos, históricos, de 

desenvolvimento e pedagógicos, e orientam o uso recomendado. Assim, Lopes trabalha a partir do 

discernimento dos valores subjacentes ao monumento histórico, levado a cabo por Alöis Riegl no texto 

‘Le Culte Moderne des Monuments: son essence et sa genèse’, de 1903 (Tabela 5.3). 

 

Em seu texto, Riegl detecta duas categorias de valores atribuídos pelo sujeito moderno aos 

monumentos históricos142, os valores de rememoração e os de contemporaneidade, que justificariam 

seu usufruto e preservação. Entre os valores ligados ao passado, Riegl distingue, além do valor 

histórico (de representação de uma etapa da história de uma sociedade), um valor artístico, sempre 

relativo para o sujeito moderno e um valor de antiguidade que, segundo o autor, por sua facilidade de 

apreensão por uma sociedade de massas que estava surgindo, prevaleceria no século XX. 

 

Riegl vai além de um elenco de valores e revela, em sua análise, as relações e os conflitos entre os 

valores atribuídos aos monumentos nas diversas situações que os envolvem, como a reutilização ou o 

tombamento. Assim, o valor de antiguidade, por exemplo, exige a exclusão do valor de novidade e 

ameaça tanto o valor de uso quanto o valor histórico. Por outro lado, também é verdade que o valor de 

uso contraria o valor artístico relativo e o valor histórico do monumento. Nestes termos, Raimundo 

Lopes privilegia o valor artístico e o valor de uso dos monumentos ou, mesmo, o seu valor de 

desenvolvimento143, em detrimento de sua antiguidade, ou como se explicaria que este intelectual 

tenha cogitado a possibilidade de substituir a igreja de Congonhas por um santuário “mais 

imponente”?   

  

Assim, apesar de encontrar certa resistência da intelectualidade local, Saboya Ribeiro toma como 

referência as idéias do Plano de Agache para o Rio de Janeiro e o modelo francês de gestão do 

patrimônio implícito neste plano, além das experiências do urbanismo europeu do século XIX e do 

planejamento urbano americano do início do século XX, para fundamentar um momento 

intervencionista que localizamos entre 1936 e 1943, em São Luís. Nesse mesmo período, e “falando 
                                            
142 Para Riegl, os monumentos modernos seriam obras não intencionais que possuíssem, basicamente, valor histórico e 
artístico e cuja significação, enquanto monumentos, não seria dada por suas destinações originais mas pelos valores que “nós, 
sujeitos modernos” (RIEGL, 1984), atribuíssemos a eles. 
143 O texto de Riegl trabalha a noção de desenvolvimento, nomeada até de “valor de desenvolvimento” em certo momento, 
como fruto de um “progresso considerável” realizado pela “emancipação do indivíduo” na “época moderna” (RIEGL, 1984).    
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de fora”, em escala nacional, Raimundo Lopes adota o estilo neocolonial e as idéias preservacionistas 

internacionais, através das contribuições de Viollet-le-Duc e Gustavo Giovannonni, expressando uma 

posição que não chega a se contrapor às intervenções que ocorrem na cidade durante as administrações 

de Saboya Ribeiro e Neiva de Santana.  

 

A atuação e o discurso dos gestores da cidade, no período do Estado Novo, articulava as idéias de 

renovação urbana em busca de sua atualização, como uma capital moderna, para tanto se fazia 

necessário diferenciá-la do passado, construir uma cidade diferente. Esse processo de diferenciação e 

atualização da cidade estava em curso em outras cidades brasileiras, inclusive no Recife144, que tanto 

inspirou os intelectuais ludovicenses.  

 

Portanto, à hipótese de que a preservação do patrimônio cultural ludovicense foi motivada por ações 

do governo federal, através do SPHAN, contrapõe-se a constatação de que, nesse momento 

intervencionista, apesar das ações federais de tombamentos em 1940, ocorre o fortalecimento e o 

desdobramento das idéias da renovação urbana em práticas sociais concretas. E mais, essas 

intervenções dariam ensejo a uma reação preservacionista local, em 1943. 

 

Nesse contexto, o que estava em jogo era o destino da cidade. A Atenas Brasileira, “tão bella quão 

decadente” (SABOYA RIBEIRO, 1937), daria lugar a uma Capital Moderna, disciplinada e sadia, 

com seus arranha-céus, avenidas e parques. Prevaleceria o futuro de expectativas sobre os espaços de 

experiências caso não se construísse, a partir da cidade existente, uma “figuração”, uma imagem que 

oferecesse a alternativa da preservação. Caso não se construíssem outras possibilidades de destino para 

a cidade. 
 

 

5.1.3 A Cidade Colonial: momento conservacionista 
 

 

Desde o início da gestão de Pedro Neiva de Santana (1938), marcada por uma série de intervenções 

modernizantes no espaço (urbanismo moderno) e na arquitetura (Art Decò) da cidade, os intelectuais 

que atuavam na cidade se posicionaram, através da imprensa, a favor da permanência da arquitetura 

tradicional luso-brasileira que caracteriza a cidade. 

 

Em 1943, esses intelectuais recuperam um instrumento institucional construído unilateralmente em 

1936, que é transfigurado em uma instância participativa ou, pelo menos, de interação entre a esfera 

pública e a sociedade civil, a Comissão do Patrimônio Artístico e Tradicional do Município. Os 

                                            
144 Segundo Pontual (2000), o processo de atualização da cidade do Recife, no período do Estado Novo, foi sinônimo de 
destruição do tecido urbano tradicional em nome da salubridade e da monumentalidade arquitetônica que materializava o 
signo da autoridade.  
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discursos disponíveis, do articulador da comissão (Antonio Lopes) e do momento inaugural – 

ritualístico – de instalação dos trabalhos (Luso Torres), permitem-nos perceber o programa de ações e 

as características da comissão tal como eram entendidos por seus coordenadores. 

 

A Comissão reconhece que os “tesouros” e as “relíquias” de interesse histórico e artístico devem ser 

conservados, a saber, devem manter suas características e aspecto. No momento intervencionista 

definido pelas idéias de Raimundo Lopes e Saboya Ribeiro, o valor artístico do monumento ou bem 

cultural era privilegiado pelas estratégias de preservação (restauro, reconstituição, renovação); por 

outro lado, é o valor de antiguidade que norteia a atuação e as idéias de preservação da Comissão do 

Patrimônio Artístico e Tradicional, baseadas na conservação, ou seja, no respeito à integridade, à 

autenticidade e à permanência do monumento. 

 
Tabela 5.4 – A preservação na obra de autores nacionais e europeus (3° Momento). 
AUTOR OBRA ANO REGISTROS PRESERVAÇÃO - SÍNTESE 
Odilon Nestor 
e Gilberto 
Freyre 

Convite para o 1° 
Congresso 
Regionalista 

1926 Vida cultural; 
Defesa; 
Reconstituição. 
 
 
 

Preservação como defesa e reconstituição da cultura 
regional expressa na fisionomia arquitetônica, no 
patrimônio artístico, nos monumentos históricos e nas 
festas e jogos tradicionais. 

MinC/IPHAN Decreto-Lei n° 25 1937 Conservação; 
Tombamento; 
Reparação; 
Vigilância; 
Desapropriação. 

A conservação é resultado da ação de proteção (vigilância, 
tombamento, desapropriação) contra a demolição, 
mutilação ou perda da visibilidade do bem cultural. Prevê 
obras de reparação, quando necessário.   

John Ruskin Las Siete 
Lámparas de la 
Arquitectura 
(Cap VI: La 
Lámpara del 
Recuerdo). 

1849 Autêntico; 
Preservação; 
Conservação; 

Aceitação do destino histórico da degradação. 
Preservação como garantia da autenticidade (essência do 
monumento). 
Limites à interação com o monumento. 
Valor de existência do patrimônio urbano. 

Revista AC-
GATEPAC, 
n°12 

Conclusões do 
IV Congresso 
Internacional 
CIRPAC para a 
cidade funcional. 

1933 Conservação; 
Desenvolvimento 
orgânico da 
cidade; 
Condições 
higiênicas/áreas 
verdes. 

A conservação, ou seja, a manutenção dos monumentos 
ou conjuntos urbanos, só se justifica quando não 
interferem nas condições sanitárias ou urbanísticas, em 
particular no tráfego, da cidade. Recomenda intervenções 
parciais (demolição de partes ou elementos e criação de 
áreas verdes) nos conjuntos urbanos valorizados.  
Privilegia a conservação do traçado urbano às edificações. 

J.L. Sert Town Planning 
Chart, publicada 
como anexo do 
livro Can our 
Cities Suvive? 

1942 Não demolir; 
Crescimento 
orgânico da 
cidade; 
Condições de 
saúde/extinção de 
cortiços. 

A conservação, ou seja, a manutenção dos monumentos 
ou conjuntos urbanos, só se justifica quando não 
interferem nas condições sanitárias ou urbanísticas, em 
particular no tráfego, da cidade. Recomenda intervenções 
parciais (extinção de cortiços) nos conjuntos urbanos 
valorizados.  
Privilegia a conservação dos monumentos às edificações. 

 

Para os intelectuais ludovicenses, conservar é tombar, resguardar, salvar da demolição, não-intervir, e, 

para tanto, era necessário conhecer. Para atingir esses objetivos, a conservação lança mão de 

estratégias jurídicas e de planejamento, como o zoneamento da cidade, instrumento do urbanismo 

moderno incorporado pelos conservadores do patrimônio, e os impostos sobre o comércio de 

antiguidades, e político-institucionais, como a instalação da Comissão do Patrimônio. Segundo o 

entendimento dos membros da Comissão, era necessário evitar o desaparecimento ou remodelação do 

patrimônio, impedindo a demolição e transformação das casas de mirante e azulejadas e dos sobrados 

coloniais. 
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Na escala nacional, além do trabalho de Raimundo Lopes para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, e 

da aproximação de Raimundo e Antonio Lopes com o IPHAN, órgão dominado pelas correntes de 

pensamento modernistas, também constatamos a influência do regionalismo de Gilberto Freyre nas 

idéias desses intelectuais ludovicenses (Tabela 5.4). 

 

O modernismo paulista e o regionalismo pernambucano, como exercícios de investigação das 

especificidades da cultura nacional, refletem aspectos distintos do processo de modernização do país, 

no entanto, participam do mesmo processo de renovação cultural. 

 

Liderada por poetas e escritores, a discussão cultural do movimento modernista paulista girava em 

torno de preocupações estéticas de cunho literário. Tratava-se de encontrar a forma literária, o estilo 

apropriado ao homem brasileiro moderno, envolvido pelo processo de industrialização e pelas 

mudanças no espaço e no tempo da cidade. Contudo a busca da identidade nacional e o processo de 

modernização também foram tematizados pelo movimento regionalista, que os reelabora à sua 

maneira.  

 

Liderado pelo sociólogo Gilberto Freyre, a partir de investigações das especificidades regionais, no 

âmbito das ciências sociais, o movimento regionalista se propõe a construir alternativas para a forma 

de modernização do Nordeste, contrapondo-se à hegemonia cultural do Sul brasileiro145.  

 

Essa investigação criteriosa das especificidades regionais se traduz, para os intelectuais ludovicenses, 

na necessidade de conhecer o patrimônio local. Para tanto, eles sugeriam a catalogação (dos “nossos 

monumentos relevantes”), a edição, a exemplo do que Freyre fez em Recife, de um “Álbum Histórico 

e Artístico de São Luís” e a organização da documentação dos arquivos. A Comissão recomenda 

ainda, nos moldes regionalistas de Casa Grande & Senzala, que se estudasse “sociologicamente o 

esplendor e decadência dos sobrados” (TORRES, 1943). 

 

Nessa perspectiva, os “renovadores” do Nordeste defendiam a identidade cultural multiétnica e 

mestiça do Brasil, expressa na “cultura viva”, feita de crenças, costumes e maneiras de viver 

(CRESPO, 2003, p. 187) e na arquitetura tradicional luso-brasileira do século XVIII, com suas marcas 

de “abrasileiramento” (RUBINO, 2003, p. 267). O convite para o 1° Congresso Regionalista, em 1926, 

assinado por Odilon Nestor e Gilberto Freyre, lista alguns objetivos do movimento: 

  

[...] unificação da vida cultural nordestina, para a defesa da fisionomia 
arquitetônica do Nordeste, do patrimônio artístico e dos monumentos 

                                            
145 Para Giucci, “Freyre fala a partir de uma vertente alternativa do Modernism, regionalista, sociológica, política, social. 
Enquanto o Modernism se caracteriza por seu teor marcadamente historicista e pela sensação de que a história contemporânea 
é a fonte de toda significação, Freyre valoriza a vida da memória”, em uma “vertente humanista-realista que enfatiza a 
centralidade da vida íntima, cotidiana e privada, sendo continuamente modificada pela técnica e pelo ritmo desigual da 
modernização” (GIUCCI, 2003, p. 374). 
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históricos e para a reconstituição de festas e jogos tradicionais. (AZEVEDO, 
1984, p. 154) 

 

Da mesma forma, a Comissão de Patrimônio Artístico Tradicional do Município demonstra 

preocupação com as artes e a cultura – o folclore – alertando para a necessidade de amparar e 

estimular as “tradições da terra”, expressas em danças e festas populares e religiosas, e de 

regulamentar o comércio ilegal de antiguidades. 

 

Controverso e múltiplo146, o regionalismo alcança, no entanto, grande repercussão entre os intelectuais 

da região, centrado que estava na revolução epistemológica operada por Freyre com a obra Casa 

Grande & Senzala (1933). Nesta obra, entre tantas outras contribuições, Freyre demarca a distinção 

entre raça e cultura, por exemplo. 

 

Segundo Almeida (2003, p. 325), o regionalismo exerceu forte influência na produção cultural no 

Nordeste, durante várias décadas. No Maranhão, sua influência atravessaria os anos 40, através de 

intelectuais como Antonio Lopes, que se formaram em Recife, leitores de Gilberto Freyre e 

interessados em buscar ou definir as características antropológicas, geográficas e históricas de seu 

território. 

 

Assim, em outro paralelo com a situação pernambucana, o ideário preservacionista em São Luís é 

defendido por intelectuais ligados às ciências sociais – história, arqueologia, geografia, em trabalhos 

nos quais imprimem um enfoque sociológico – que adotam e direcionam para a cidade o programa de 

ações proposto para a região, pelo modelo intelectual originado no Recife.  

 

Esses intelectuais superam as limitações das posições adotadas por Raimundo Lopes e Saboya Ribeiro, 

ao negarem a validade das reconstituições ou da estilização das novas construções. Apesar de não 

elaborarem uma reflexão em torno da arquitetura moderna, Antonio Lopes e Luso Torres, em 1943, 

coerentes com os rumos do debate cultural, não defendem o uso do estilo neocolonial e admitem o 

contraste entre o antigo e o novo, com a presença da arquitetura moderna, em uma posição que os 

aproxima das idéias modernistas da época e do órgão federal de preservação, o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, SPHAN. 

 

Também o instrumento de proteção privilegiado pelo SPHAN é adotado pela Comissão, que defende o 

tombamento dos “monumentos históricos e artísticos da cidade” (TORRES, 1943), em uma postura 

centrada na idéia da perda (GONÇALVES, 1996) do patrimônio cultural nacional, pela destruição, 

mutilação ou perda da visibilidade dos bens culturais brasileiros (Decreto-Lei n°25). As obras de 

                                            
146 O próprio Gilberto Freyre é qualificado, pela crítica ou por grupos políticos, ora de “comunista”, ora de “conservador”. 
Sobre a recepção da obra Casa-Grande & Senzala, ver FONSECA, 2003. Quanto à multiplicidade de aspectos abordados, 
basta ler-se a coletânea de artigos reunidos no Livro do Nordeste (1925), primeira obra de Freyre e documento inicial de uma 
nova maneira de entender o Brasil. 



 174

reparação, que também não fazem parte das preocupações dos intelectuais ludovicenses neste período, 

são apenas toleradas pelo SPHAN, quando realmente necessárias (Tabela 5.4).  

 

Essa postura colocava em pauta a questão da autenticidade do patrimônio nacional. Nesse sentido, a 

valorização da arquitetura tradicional luso-brasileira dos séculos XVII e XVIII foi uma posição 

defendida por Freyre e corroborada pelos setores técnicos do SPHAN. Considerava-se que a 

arquitetura eclética do século XIX não representava a identidade nacional. Este era, portanto, um 

ponto de convergência do movimento regionalista (Gilberto Freyre), do modernismo (SPHAN) e da 

postura dos intelectuais maranhenses preocupados com o tema nesse período (Antonio Lopes, Luso 

Torres e a Comissão de Patrimônio) 

 

Também a publicação de artigo na Revista do SPHAN, o contato com Marcel Gautherot, que esteve 

em São Luís, o tombamento do sambaqui estudado por Raimundo Lopes e da Capela e do Portão da 

Quinta de São José das Laranjeiras - que estes intelectuais sabiam, estavam ameaçados pelo 

alargamento da rua Oswaldo Cruz - revelam uma coordenação de esforços entre os intelectuais locais e 

o órgão federal de preservação.   

 

Seguindo a trajetória das idéias desses intelectuais, inferimos, entre outras coisas, que a atuação do 

IPHAN, em seus primeiros tombamentos em São Luís, foi orientada pelas idéias preservacionistas 

locais, expressas, principalmente, nos trabalhos escritos de Antonio Lopes (Capela e Portão 

Harmoriado da Quinta das Laranjeiras) e Raimundo Lopes (Sambaqui do Pyndahi). 

 

Assim, a recusa das estilizações das novas construções aproxima o ideário local da postura 

preservacionista do SPHAN e revela ecos das recomendações urbanísticas do IV Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em 1933. Estas recomendações, difundidas 

mundialmente, foram conhecidas como A Carta de Atenas (Tabela 5.4). 

 

Os urbanistas, reunidos naquele Congresso para discutir a Cidade Funcional, incluíram, nas 

conclusões do evento, algumas recomendações a respeito do patrimônio histórico nas cidades. Nessas 

recomendações, o IV CIAM distingue entre monumentos isolados e conjuntos urbanos (bairros e ruas) 

de importância histórica ou artística, que devem ser respeitados apenas quando apresentarem boas 

condições sanitárias. Esses conjuntos urbanos também devem ser conservados sempre que não 

interfiram no crescimento orgânico da cidade, nem no “traçado das principais artérias do tráfego” 

(SAMPAIO, 2001, p. 113)147. 

                                            
147 Analisamos a tradução da profª Maria Eunice Victal e Castro para as ‘Conclusões do IV Congresso Internacional 
CIRPAC para a cidade funcional’, publicadas na Revista AC-GATEPAC, n°12, ainda no ano de 1933, e a tradução do prof. 
Admar Guimarães, de 1955, para a Town Planning Chart, de J.L. Sert, publicada como anexo do seu livro Can our Cities 
Suvive?, em 1942. Ambos inseridos como anexos no livro de Antônio Heliodorio Lima Sampaio, (Outras) Cartas de Atenas: 
comtextos originais, publicado em 2001. No entanto, o documento que ganharia maior projeção internacional, com o título 
La Charte d’Athènes, seria divulgado por Le Corbusier em 1943. 
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Caso as condições sanitárias não fossem satisfatórias, as recomendações eram pela destruição da parte 

ou elementos anti-higiênicos e pela criação de “áreas verdes que melhorem as condições higiênicas 

destes bairros” (SAMPAIO, 2001, p. 87). De qualquer forma, em todas as situações, era condenada a 

adaptação estética das novas construções às normas antigas. 

 

Sem definir claramente o que seria “crescimento orgânico” ou quais seriam as “condições higiênicas” 

necessárias, as conclusões do IV CIAM ganham um caráter abstrato que confere certa generalidade 

aos seus princípios, ao mesmo tempo em que permite alguma flexibilidade de interpretação148. Assim, 

desde que subordinadas aos interesses do urbanismo modernista, os monumentos e conjuntos urbanos 

representativos de uma determinada época não deveriam ser demolidos, mas conservados – o termo 

conservação, neste sentido, é citado nas Conclusões publicadas na Revista AC-GATEPAC, mas não 

aparece na tradução da Town Planning Chart, de J.L. Sert, que prefere o termo “não demolir” (Tabela 

5.4). 

 

Deste modo, percebemos que os urbanistas reunidos no IV CIAM consideraram a possibilidade de 

preservação da história da cidade, em uma postura que, no mínimo, recomendava o conhecimento da 

situação em que se pretendesse intervir, através da realização de estudos prévios em cada caso, e, a 

priori, não estabeleciam a necessidade de intervenções demolidoras em sítios históricos. Podemos 

mesmo afirmar que as recomendações do IV CIAM coincidiam com a postura preservacionista dos 

primeiros anos do SPHAN, ao enfatizar a necessidade de conservar, não demolir, os monumentos e 

conjuntos representativos e ao condenar as adaptações estilísticas. 

 

Mas se pensarmos em uma esfera mais ampla, no tempo, Antonio Lopes e a Comissão do Patrimônio 

Artístico e Tradicional se inscrevem em uma tradição preservacionista construída a partir das idéias e 

influência do intelectual inglês John Ruskin, em uma tendência de respeito ao monumento (Tabela 

5.4).  

 

Os intelectuais reunidos na Comissão valorizam o existente como relíquia, numa abordagem que 

remete às idéias defendidas por John Ruskin. Por outro lado, a Comissão valoriza a arquitetura – em 

outro paralelo com a obra de Ruskin, que valoriza as construções civis e domésticas - das “casas de 

mirante e azulejadas” e dos “sobrados coloniais”, como elementos de construção da paisagem urbana 

típica.  

 

                                            
148 Segundo Barone, Bernard Huet denunciou o caráter abstrato da Carta de Atenas, chamando atenção para a terminologia 
adotada. Assim, “a habitação era chamada de alojamento, a rua era percurso, o parque era espaço verde, a rua-corredor, que 
Le Corbusier pretendia suprimir, era transposta para o corredor das habitações do edifício. Com isso, a própria cidade de que 
tratava o documento perdia seu significado concreto em meio a denominações distorcidas” (2002, p. 47).  
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A antiguidade do monumento, ou seja, a sua vivência pelo maior número possível de gerações 

humanas é valorizada por Ruskin e considerada uma referência para a preservação, reconhecendo a 

primazia das gerações passadas sobre o monumento histórico, pois trabalharam pela sua construção e 

manutenção. O influente intelectual inglês, por suas posições, passa a valorizar e defender a 

autenticidade do monumento, as qualidades do tempo primeiro, a manutenção do original, do 

autêntico, que deve ser preservado através de limites postos na interação de cada geração com os 

monumentos que possuem. 

 

Dada, portanto, para Ruskin, a importância dos edifícios históricos como monumentos autênticos, faz-

se imperiosa uma crítica severa às práticas correntes, “modernas”, da restauração. O autor de ‘Las 

Siete Lámparas de la Arquitectura’, na verdade, recomenda o abandono desta prática de “destruccion, 

acompañada de una falsa descripción del monumento destruído” cujo resultado “és el de reducír a la 

nada el trabajo antiguo” (RUSKIN, 1955, p. 183). A restauração é admitida apenas como necessidade 

última, reconhecendo-se os danos à obra e a necessidade de sua reconstrução (como “um outro 

edifício”). Em contrapartida, Ruskin valoriza e propõe a conservação, em seu sentido mais modesto, 

de manutenção e cuidado com o edifício, como forma de preservá-lo para as gerações futuras. A 

conservação admite ainda a utilização de recursos discretos para resguardar a integridade física do 

edifício. As idéias de John Ruskin seriam as precursoras de uma tendência que encontrou repercussão 

internacional. 

 

Segundo Jokilehto, suas idéias, impulsionadas por teóricos como William Morris, constituíram um 

“movimento de conservação”, que norteou a atuação de várias instituições em todo o mundo. Assim, 

“junto com Ruskin, um lutador destacado do movimento 'anti-restauração' foi William Morris (1834-

96), que fundou a Sociedade para a Proteção das Edificações Antigas (SPAB), em 1877. A política da 

SPAB tinha foco na promoção da manutenção e do cuidado, publicando manuais e diretrizes, inclusive 

o Manifesto (1877), escrito por Morris. O movimento tornou-se também influente fora dos EUA, 

dando incentivos para a fundação de sociedades similares em outros países, tais como a França, 

Alemanha e Itália. Até na Índia, a conservação de estruturas históricas foi fortemente influenciada 

pelos princípios da SPAB” (JOKILEHTO, 2002, p. 13). A noção de conservação, adotada por Antonio 

Lopes e pela Comissão do Patrimônio Artístico e Tradicional do Município coincide com os princípios 

defendidos por Ruskin e pelo “movimento de conservação” originado por suas idéias sobre a 

preservação do patrimônio histórico. 

 

Em São Luís, a partir de um enfoque regionalista, dentro de uma perspectiva que se ajusta aos limites 

do pensamento de John Ruskin e às recomendações do IV CIAM na Carta de Atenas, a atuação da 

Comissão de Patrimônio Artístico Tradicional caracteriza o momento conservacionista que 

prevalecerá de 1943 em diante, consolidando a idéia de preservação como uma possibilidade concreta 

para a cidade. 
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5.2 Considerações Finais 
 

 

Este trabalho, esclarecendo os termos, as figuras e as idéias presentes nas discussões sobre a cidade e 

sua preservação no início do século passado, revela a construção intelectual que permitiu à cidade 

herdada do urbanismo português, com suas especificidades de cidade colonial, ser valorizada pelo 

ludovicense moderno a ponto de tornar-se Patrimônio Cultural da Humanidade. 

 

A preservação do patrimônio histórico local colocou, para intelectuais como Raimundo e Antonio 

Lopes da Cunha, o problema de definir qual era a identidade, o “caracter typico” (LOPES, 1944), da 

São Luís republicana no início do século. Esse problema admite uma variedade de soluções, todas 

potencialmente capazes de moldar a realidade de forma particular. Este estudo encontra e discute 

algumas destas soluções: a Atenas Brasileira, a Manchester do Norte, a Capital Moderna e a Cidade 

Colonial. 

 

Se a Atenas Brasileira correspondia ao sentimento comunitário de uma elite agro-exportadora, baseada 

na valorização da produção cultural dos grandes intelectuais e artistas maranhenses do século XIX, 

com a República e a reestruturação econômica imposta aos proprietários rurais que se transferem para 

a cidade e investem na implantação de fábricas, constrói-se a idéia da Manchester do Norte, da cidade 

que se queria industrial.  

 

A cidade passa a ser tematizada e discutida como um objeto de planejamento, através da legislação 

higienista baseada em modelos e critérios nacionais e da atuação de engenheiros como Palmério de 

Carvalho Cantanhede. O olhar higienista enfatiza os “problemas” e “defeitos” da cidade 

“construída”149 (CANTANHEDE, 1902, p. 134) ou da “parte velha” da cidade (GODINHO; 

LINDENBERG, 1906, p. 154), propondo as soluções e medidas necessárias à adequação da cidade 

existente aos novos tempos de progresso, funcionalidade e eficiência. Desse modo, para examinar uma 

“máquina”, a cidade, que se pretendia fosse tão perfeita em seu funcionamento quanto o corpo 

humano, o discurso da medicina mostrou-se, também, eficiente. 

 

Apoiando-se nas teorias dos bacteriologistas de sua época e tomando por referência as medidas 

adotadas por Haussman, em Paris, Palmério Cantanhede preconiza para São Luís, em 1902, a 

modernização que Pereira Passos efetivará como prática social no Rio de Janeiro de 1903. Se a 

construção da Cidade Maravilhosa é operada a partir de um urbanismo haussmaniano (WEID, 2004), 

                                            
149 As ruas tortuosas, estreitas e íngremes, a arquitetura, as condições higiênicas dos bairros populares, a precariedade dos 
serviços urbanos e, nas áreas novas, a expansão urbana espontânea. 
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a Manchester do Norte expressava, mais do que ordenava, os impactos duradouros, no tecido e na 

dinâmica urbana, da inserção do parque fabril maranhense. Nas décadas seguintes, no entanto, o 

modelo econômico e intelectual da Manchester do Norte se mostraria insustentável, o que iria reforçar 

a idéia da Cidade Colonial, que estava sendo construída pelos intelectuais locais. 

 

O esforço para enfatizar a idéia de Cidade Colonial, em uma verdadeira “campanha sistemática” 

(LOPES, 1944), é realizada em paralelo, dentro mesmo, dos eventos (as Exposições) e idéias 

(veiculadas pela Revista do Norte, por exemplo) da Manchester do Norte. É o momento em que o 

olhar historiográfico volta-se para o patrimônio histórico local, herança do urbanismo militar 

português e da arquitetura pombalina, que começa a ser identificado e valorizado.  

 

Até o início do século passado, o contato e absorção de valores europeus, em especial dos franceses, 

“fundadores” da cidade, eram saudados como um aspecto enriquecedor e característico da identidade 

local, componente da Atenas Brasileira ou como reflexo do progresso da Manchester do Norte. Mas 

para Antonio Lopes e José Luso Torres, intelectuais republicanos do início do século, esses valores, 

materializados na arquitetura eclética e nas idéias do urbanismo moderno de matriz haussmaniana, 

representavam uma ameaça à autenticidade da cultura local, uma ameaça à Cidade Colonial, 

construída pelo gênio português e pelas mãos africanas (TORRES, 1943). 

 

No entanto, as idéias de modernização da cidade, sempre presentes desde fins do século XIX150, 

voltariam a ganhar força com José Otacílio de Saboya Ribeiro e o urbanismo moderno carioca que, 

influenciado pela cultura urbanística européia, aportaria em São Luís em 1936, depois de uma série de 

experiências urbanísticas em todo o país, com a atribuição de construir a Capital Moderna, mudando a 

“feição colonial” da cidade. 

 

Entretanto, em São Luís, a construção da cidade moderna não foi um processo homogêneo, uma vez 

que parte da elite culta alertava para o fato de que as intervenções modernizantes não respondiam, ou 

não condiziam com as necessidades e o caráter da cidade. Com a legitimação de suas idéias, esta 

primeira geração conservacionista iria organizar-se em uma instituição, contrapondo à idéia de 

remodelar ou renovar a cidade (enfatizada no momento intervencionista), um outro sentido para nosso 

desenvolvimento urbano: “conservar, embelezar, aumentar” (LOPES, 1944). 

 

                                            
150 Além dos casos já referidos, podemos citar, por exemplo, os artigos que o engenheiro Eurico Teles de Macedo publica na 
imprensa, nos anos 20, reivindicando a demolição das casas porta-e-janela. Macedo, formado pela Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro, chega a São Luís em 1906, para trabalhar na construção da ferrovia São Luís – Teresina e, em 1947, publicaria o 
livro ‘O Maranhão e suas Riquezas’ (MACEDO, 1947). 
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Figura 5.1 – Patrimônio construído, reconhecido por seus valores históricos e artísticos: página do Álbum do 

Maranhão - 1950. Fonte: JORGE, 1950. 
 

Esta diacronia entre as idéias – tardias - de remodelação urbana e as idéias modernas de preservação 

gerou um momento de debate político, de conflito de interpretações, em torno do patrimônio cultural 

local que iria culminar com a reavaliação das idéias sobre a cidade e a redefinição da atuação do 

Estado, em São Luís. Aqui, intelectuais ligados a uma classe média nascente (com o funcionalismo 

público) e à elite econômica e política local, elaboraram uma reflexão constante em torno do passado 

da cidade, no qual foram buscar as referências capazes de conferir um sentido ao desenvolvimento 

urbano, construindo um (outro) destino para a cidade. 

 

Se, desde as intervenções de Pereira Passos na capital federal da República, as reformas urbanas foram 

capazes de (re)definir identidades comunitárias, a partir dos quadros da cultura urbanística moderna, 

pode-se afirmar que a identidade ludovicense, como Cidade Colonial, foi definida dentro dos quadros 

modernos de valorização e preservação do patrimônio histórico. Nesse contexto, a atuação dos 

intelectuais ludovicenses, interpretando as referências externas e as condições locais e dialogando com 

os órgãos federais de preservação, seria decisiva para o entendimento do valor do patrimônio histórico 

local e para a construção de uma nova idéia de cidade: a Cidade Colonial151. 

 

São Luís, a Cidade Colonial, é uma interpretação da cidade, na perspectiva de um grupo de 

concidadãos; uma concepção de cidade a orientar as relações e interpretações de mundo e os gestos 

cotidianos de todos os citadinos e nos indica que a existência de uma mentalidade preservacionista, 

construída desde 1916, teve de ser considerada nos debates ou intervenções posteriores sobre a cidade. 

 

                                            
151 Entendemos que a ênfase e o valor dado a determinado aspecto ou dimensão da cidade é uma maneira de entender a 
cidade do presente e intervir em seu território fragmentado em diversas temporalidades e valorizações, construindo uma 
identidade comunitária local e um sentido para o desenvolvimento social. 
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A atuação do intelectual maranhense da primeira metade do século XX era abrangente e multifacetada, 

com reflexos em diversas esferas da vida social. Indicando a importância das iniciativas dos sujeitos 

históricos, devemos destacar, nesse processo, as contribuições dos irmãos Raimundo e Antonio Lopes 

que, desde a primeira década do século passado, identificaram a existência e as características de um 

acervo patrimonial significativo em São Luís e afirmaram a importância da preservação dos nossos 

monumentos e, o que é mais inovador, do patrimônio ambiental – natural, urbano e arqueológico, 

material e imaterial – que possuíamos. Podemos mesmo afirmar que as questões relevantes do debate 

contemporâneo sobre a preservação do patrimônio cultural já estavam postas e de alguma forma 

resolvidas, nas obras destes intelectuais maranhenses. 

 

Na síntese que propomos, podemos perceber conflitos e alinhamentos nas relações entre os intelectuais 

locais e entre esses intelectuais e as instituições. Encontramos, por exemplo, sentidos diferentes e até 

divergentes de preservação em Raimundo Lopes (renovação urbana e restauração) e em Antonio 

Lopes (conservação), apesar da atuação articulada destes dois intelectuais através de instituições como 

o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Vimos também, a mudança de posição (e idéias?) de 

intelectuais como Henrique Costa Fernandes, defensor das remodelações, nos anos 30, que participaria 

da Comissão do Patrimônio, nos anos 40. 

 

Percebemos também a articulação ou, pelo menos, a sincronia entre interesses diferentes que assumem 

posições contrárias a uma determinada proposta ou ação. É assim que os intelectuais preservacionistas 

e a defesa do patrimônio construído engrossam o coro dos protestos dirigidos pelos membros da 

Associação Comercial do Maranhão à atuação e às propostas do prefeito José Otacílio de Saboya 

Ribeiro. Mesmo entre os intelectuais que atuaram em conjunto, na Comissão do Patrimônio, 

encontramos nuances que demarcam posições diversas. Neste sentido, se a preservação do patrimônio 

cultural justificava-se, para Antonio Lopes, como um projeto sócio-cultural de busca das raízes locais, 

para Luso Torres tratava-se de construir a identidade da nação, ou seja, era uma missão 

“essencialmente nacionalista” (TORRES, 1943). Também a atuação da Comissão, guardando certa 

autonomia com relação à estrutura institucional da prefeitura, reflete as posições de Antonio Lopes, 

que não apoiou o Estado Novo.     

 

Assim, a iniciativa de Antonio Lopes, Fernando Perdigão, Luso Torres e outros intelectuais 

maranhenses em constituir e efetivamente fazer funcionar a Comissão do Patrimônio Artístico e 

Tradicional do Município foi um desdobramento coerente das idéias e atividades desses intelectuais. 

Demonstra o esforço destes homens em converter em projetos sociais, as suas convicções e valores, 

através de uma capacidade real de intervir na esfera política, apesar das limitações impostas pela 

conjuntura. 
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Uma vez que a preservação não era entendida, por esses intelectuais, como uma atividade de 

especialistas, mas como um dever patriótico (Luso Torres) ou um projeto sócio-cultural (Antonio 

Lopes), a Comissão se constituiu em mais um espaço de atuação dos escritores, historiadores, 

advogados, isto é, de todos os não-médicos e não-engenheiros locais, no debate sobre os destinos da 

cidade. Para eles a preservação não era, como queria Raimundo Lopes, uma tarefa da “geografia 

urbanista” (LOPES, 1937) e se, por não serem arquitetos ou engenheiros ou pela singularidade do 

patrimônio local, os membros deram pouca atenção às questões referentes ao restauro dos 

monumentos152, uma das conseqüências da atuação dos intelectuais maranhenses na estrutura do 

Estado Intervencionista, foi a formulação de novos temas (e práticas) para as políticas públicas locais. 

Entre esses temas inclui-se a preservação do patrimônio cultural.   

 

Neste sentido, a instituição da Comissão de Patrimônio Artístico e Tradicional, em 1943, com a 

legitimação do conceito de conservação, significou um novo acordo social sobre os destinos da 

cidade, no qual a construção da identidade (o presente) pela força (pelo futuro) foi substituída pela 

construção da identidade (o presente) pelo passado (reinterpretado). A reavaliação do passado, com a 

reconstrução da noção de remodelação (do edifício para a cidade) e sua substituição por conservação, 

significou a perspectiva de discussão dos valores que norteavam a construção da cidade, ainda que em 

um contexto estado-novista. Assim, em 1943, disponibilizaram-se duas possibilidades legitimadas: a 

transformação defendida por engenheiros e médicos, e a preservação, construída dentro do sistema de 

produção cultural e comunicação social coordenado por intelectuais locais (conservação). 

 

Portanto, a defesa do patrimônio histórico local, desde os anos 10, antecedendo o período de 

estruturação da política nacional de preservação, e a permanência de termos, idéias e instituições, 

defendidos, inclusive, pelos mesmos intelectuais, demonstram que as idéias preservacionistas, em São 

Luís, por sua temporalidade e seus objetivos, constituíram um discurso local, reforçado pela 

conjuntura nacional em um momento específico (1940). Em outras palavras, a preservação do acervo 

patrimonial da cidade não ocorreu, de modo algum, por acaso, ou como resultado de circunstâncias 

econômicas ou políticas regionais ou nacionais, mas foi pensada e debatida pelos maranhenses desde 

as primeiras décadas do século XX. 

 

A aproximação com as idéias preservacionistas, a preocupação com as questões locais e o processo 

mesmo de construção de uma historiografia, fizeram parte do esforço dos intelectuais maranhenses 

para criar um sistema cultural que fosse, por si próprio, capaz de renovar-se, inscritos no processo 

nacional de renovação cultural, dialogando com o modernismo e as idéias do movimento regionalista e 

negociando posições, permanentemente, com os gestores e as idéias urbanísticas modernas. 

  

                                            
152 Pode-se supor que o estado físico do acervo, em boas condições, também tenha contribuído para este fato. 
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O urbanismo ludovicense da primeira metade do século XX foi construído por intelectuais e gestores 

que não eram naturais nem se formaram em São Luís153, mas que, diferente das gerações passadas (da 

Atenas Brasileira), tematizaram a cidade a partir de perspectivas diferentes: um olhar higienista 

modernizador e um olhar historiográfico preservacionista, fundamentados em idéias nacionais e 

internacionais. 

 

Nessa perspectiva, o debate sobre a cidade é marcado, desde a proclamação da República, pelas idéias 

do urbanismo moderno fundadas na atuação de Haussman em Paris e que nos chegam através de uma 

elite intelectual que passa a ocupar cargos administrativos importantes, como o engenheiro Palmério 

Cantanhede. Uma leitura brasileira dessas idéias, realizada por intermédio das propostas de Alfred 

Agache para o Rio de Janeiro, chegará em São Luís na década de 30 com Saboya Ribeiro em um 

esforço de “transformação sistemática” da cidade em uma Capital Moderna.   

 

Dialogando com essas idéias urbanísticas, intelectuais como Raimundo e Antonio Lopes recorrem às 

idéias preservacionistas européias, que se consolidaram desde o século anterior (Viollet-le-Duc, John 

Ruskin, Alöis Riegl, Giovannonni), às idéias que permearam o urbanismo modernista (CIAM) e às 

suas leituras nacionais (regionalista e modernista). No entanto, a análise dos textos, leis e planos – 

com poucas referências diretas ou citações, por exemplo – demonstra que a influência dos teóricos 

europeus e nacionais parece difusa e chegou até os intelectuais locais através da leitura de outras 

experiências nacionais e internacionais - tanto dos modelos urbanísticos quanto das idéias 

preservacionistas.   

 

Assim, os sentidos de preservação encontrados nos diferentes momentos da história da cidade 

(remodelação, renovação, conservação) evidenciam aspectos da dinâmica e das tensões do processo 

de modernização da sociedade ludovicense. A validade e repercussão do processo de modernização 

local não são anuladas pelas transferências, releituras ou transposições de idéias, práticas ou formas 

urbanas, mas estes “fluxos” de idéias podem mesmo caracterizar a renovação cultural em si, 

enriquecendo o processo de construção de possibilidades para o destino, a história, da cidade. A ênfase 

na Cidade Colonial conferiu um (outro) sentido a um território conformado por fragmentos de tempos 

passados, a uma cidade na qual conviviam os avanços da era industrial com uma herança urbana e 

arquitetônica significativa, que precisava ser, como foi, reinterpretada. 

 

Se a crise e a estagnação econômica dificultaram a “transformação radical” da cidade existente, de 

acordo com as idéias expressas nos planos de remodelações da época, é preciso considerar também 

que a valorização dessa herança urbana e arquitetônica, reconhecida como patrimônio cultural e como 

                                            
153 Note-se a origem dos intelectuais e gestores analisados que, à exceção de Saboya Ribeiro (cearense, formado no Rio de 
Janeiro), são oriundos da interlândia maranhense. 
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elemento definidor da identidade da cidade, iria condicionar e restringir qualquer esforço de 

substituição dessa configuração urbana. 

 

Portanto, além das condições econômicas de estagnação e da dinâmica do processo de urbanização da 

cidade, as idéias preservacionistas, defendidas desde o início do século XX por intelectuais locais a 

partir de releituras de referências externas e da reavaliação do passado da cidade, colaboraram para a 

preservação do acervo de arquitetura tradicional luso-brasileira e da malha urbana antiga da cidade. E 

a manutenção desse patrimônio, pelo menos até o final da década de 70 do século XX, obedeceria aos 

preceitos da conservação, do respeito à sua autenticidade e permanência.   

 

Nesse período, prevaleceram as idéias de expansão e não de transformação da cidade, e mesmo 

quando os princípios do urbanismo modernista, baseado nas idéias de Le Corbusier e da Carta de 

Atenas, foram propostos por Ruy Ribeiro Mesquita, em seu ‘Plano de Expansão da Cidade de São 

Luís’ (1958), eles estavam orientados para a construção de uma cidade nova, uma (outra) cidade 

moderna do outro lado do Rio Anil, e para a possibilidade de coexistência com a Cidade Colonial, 

então em vias de se tornar Patrimônio Cultural da Humanidade. Podemos inferir, deste quadro, que os 

processos ou sistemas abrangentes (em escalas nacional ou internacional) produzem impactos 

diversos, diferentes, sobre as cidades, de acordo com as suas especificidades e com a leitura, avaliação 

e vinculação da sociedade local a esses processos. 

 

Entendendo que preservar o passado seria a melhor maneira de construir outras possibilidades para as 

próximas gerações, os intelectuais maranhenses do início do século XX perceberam que a preservação 

do patrimônio cultural é um exercício permanente, uma “campanha sistemática” (LOPES, 1944), no 

interior do debate, sempre aberto, sobre as expectativas sociais e os destinos da cidade. Deste modo, o 

trabalho de intelectuais como Raimundo Lopes, Antonio Lopes e Luso Torres, inseria-se na mesma 

ordem do esforço despendido pela sociedade em reinterpretar o seu espaço, as formas antigas que 

herdou, o seu passado, na atividade incessante de construção de sentidos para o seu desenvolvimento. 

 

Esses intelectuais maranhenses mostraram, no início do século passado, como construir um vínculo 

entre os cidadãos e a cidade em que vivem, a partir da valorização e do respeito pelo trabalho das 

gerações passadas. Por outro lado, a coexistência, em uma mesma época, de sentidos diferentes de 

preservação, com impactos diversos na estrutura e no futuro da cidade, alerta para a importância de se 

realizar a crítica permanente de idéias e práticas preservacionistas.  

 

Esse trabalho encontrou alguns dos intelectuais e gestores que contribuíram para a construção desta 

cidade moderna que soube contar a história dos homens que viveram entre suas ruas e becos, desde os 

tempos coloniais. No início do século XXI, lembrando o esforço e a dedicação desses homens, deve-se 

perguntar se a cidade de hoje saberá, algum dia, contar a nossa história. 
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