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RESUMO: Este artigo analisa a expansão urbana de São Luís e como isso se 
refletiu no atual momento da arquitetura ludovicense. Através de um estudo com 
base na linha temporal da cidade, pode-se compreender as causas 
e consequências do processo de modernização de São Luís, além de identificar 
os atores e características presentes neste processo. Também será abordada a 
evolução arquitetônica que acompanhou este processo, identificando os efeitos 
que o Modernismo trouxe para a capital.  
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INTRODUÇÃO   
 

Este trabalho consiste em analisar através do contexto histórico como 

ocorreu a remodelação no visual da cidade de São Luís. A partir da chegada do 

parque fabril na cidade, grandes alterações urbanas passaram a fazer parte da 

rotina dos primeiros ocupantes da ilha, porém a falta de um planejamento mais 

abrangente resultou no caos urbano que assolou a área central da cidade por 

vários anos.   

A medida que a cidade alcançava ares de desenvolvimento, o seu 

crescimento populacional era desproporcional as áreas uma vez urbanizadas, a 

"Manchester do Norte" vivia o paradigma do crescimento desordenado e era 

infectada com a epidemia do centro insalubre e caótico.  

Nesse cenário desordenado surge o Plano de Expansão Urbana de 

São Luís com o objetivo de resolver os principais problemas da cidade, sejam 

eles em relação a criação de novas áreas de expansão territorial, mas também 

numa remodelação no que se pensava em arquitetura na época para a cidade. 

Porém, pouco do plano foi aproveitado e a cidade se acomodou no novo caráter 
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urbano inserido, mais tarde foram criadas regras de ocupação como o Plano 

Diretor (inspiradas no Plano de Expansão Urbana de São Luís) 

no sentido de organizar as novas áreas descobertas da cidade.  

As principais influências da arquitetura moderna na cidade surgiram 

conciliadas ao planejamento de urbanização sanitarista do centro, com o intuito 

de resolver os problemas de insalubridade dos casarões, muitos deram espaço 

as novas edificações modernas e funcionais. A cidade já não era a mesma de 

anos atrás, a revolução industrial trouxe consigo uma leva de novos 

equipamentos sejam eles de caráter coletivo ou pessoal, que alteraram o modo 

de vida das pessoas e da cidade, e as novas edificações precisariam se adequar 

a essas novas regras comportamentais.  

  

1- EXPANSÃO URBANA DE SÃO LUÍS  
  
1.1 A produção do espaço pós-colonização 
 

O processo de colonização da ilha do Maranhão ocorreu de forma 

sangrenta, foram dois anos de luta para que os portugueses pudessem expulsar 

os holandeses que já dominavam estas terras anteriormente (por volta de 

1640), consolidando seu domínio sobre terras incorporadas à Coroa 

(FERREIRA, 2014).  

O núcleo inicial da recente estrutura urbana fundada na época, era 

divido em uma área interna e outra área externa. A primeira referia-se a área de 

resguarda dos ocupantes da ilha, com a construção da muralha que 

correspondia ao espaço entre Avenida Pedro II e a Praça Benedito Leite 

(incluindo o terreno da igreja da Sé), sobressaindo o Convento dos Jesuítas, 

o Palácio dos Governantes, o Senado da Câmara e a Igreja da Misericórdia. A 

segunda já evidenciava a futura necessidade que a recente ocupação 

necessitaria de se expandir, a partir de ruas retilíneas e alongadas no sentido N-

S e W-E, além do Castelo de São Felipe (antes denominado como Forte 

de São Luís, pelos franceses) (FERREIRA, 2014). (Figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Figura 1 - Mapa do núcleo fundacional de São Luís, 1647. 
 

 
Fonte: São Luís, 2008, p. 15 

 

A parte externa do núcleo do Estado português começou a 

ser estimulado à produção de espaços com a incorporação de novas áreas à 

medida que viabilizou a distribuição de terras via regime de sesmarias, o 

que materializou a posse do território pela Coroa Portuguesa, cuja base eram os 

colonos. A partir disto, resultou no incremento das primeiras artérias do centro 

histórico da capital maranhense restringindo-se ao núcleo que se constituía 

no entorno do porto, forte, igrejas e fontes (FERREIRA, 2014).  

A economia da província estava baseada em ciclos econômicos que 

impulsionava o seu desenvolvimento. A primeira parte deste ciclo referia-se a 

monocultura de algodão (1780-1820), e a segunda foi a partir da estimulação da 

produção açucareira pelo Governo da Província nos anos de 1850 a 1870, com 

a construção de engenhos e a expansão da cultura da cana.  

Com a intenção de intensificar as atividades portuárias como o 

comércio de mercadorias e de escravos africanos para o resto da província, o 

Senado da Câmara produz o primeiro bairro denominado de Praia Grande, 

surgindo através do aterro dos brejos e pântanos existentes às margens 

esquerda e direita dos rios Anil e Bacanga.  

Logo veio a intenção de um crescimento horizontal nas terras 

ludovicenses no sentido Leste e Sul, que em 1654, instaurou-se com a 

construção do Convento de Nossa Senhora das Mercês, sendo que em 1677 o 

papa Inocêncio XI criou o bispado do Maranhão (FERREIRA, 2014 apud 

FERREIRA, 2008). Entre os anos de 1723 e 1760, o Senado da Câmara permtiu 

a construção de edificações que beneficiaria militares, artificies, operários, 

religiosos, comerciantes, etc., sendo que a maioria dos lotes eram pra 

edificações residenciais.   



  
 

O crescimento populacional de São Luís (Quadro 1) se dava a partir 

do desenvolvimento econômico da província que só crescia, como explica São 

Luís (2008, p.18-19): 

A migração de famílias do arquipélago dos Açores para São Luís e, 
sobretudo, a introdução do trabalho escravo africano colaborou para o 
crescimento populacional. Deste modo, na segunda metade do século 
XVIII ocorre o incremento da população da cidade que passa de 854 
habitantes em1718 para 16.580 em1788, com impactos positivos na 
produção e coma concentração de atividades econômicas em 
São Luís. Ocorre, neste período, a valorização do solo urbano e se 
verifica uma maior diversidade nos tamanhos dos lotes.  
 
 

Quadro 1 - São Luís: evolução demográfica, fins do século 17 – 1940. 

Período/Ano N° de habitantes 

Fins do século 17 10.000 

Fins do século 18 17.000 

1820 20.000 

1868 30.000 

1872 31.604 

1920 52.929 

1940 84.221 
Fonte: FERREIRA, 2014, p.36 

  
São Luís já passava a ser beneficiada com transformações em seu 

eixo urbano por conta do bom desenvolvimento da economia, principalmente do 

algodão. O crescimento demográfico permitiu a ampliação da classe média e 

aumento da acumulação de renda, o que proporcionou em 

melhorias urbanísticas em se tratando de edificações (residenciais, públicas e 

comerciais), logradouros públicos, abastecimento de água através de chafariz 

(1856), iluminação à base de gás hidrogênio (1861), bondes (1870), serviços de 

educação e saúde, o que implica que "São Luís acompanhava de perto a corte" 

(FERREIRA, 2014 apud PAXECO, 1922, p. 106).   

O crescimento horizontal de São Luís, cada vez mais constante, 

evidenciava-se no sentido W-E, acompanhando o traçado do Caminho Grande, 

que era cortado transversalmente por dez ruas e perpendicularmente por outras 

cinco. Nesta distribuição localizavam-se dez praças entres elas, do Largo do 

Palácio, do Largo de Santo Antônio e do Largo das Mercês, e a Praça da Alegria; 

existiam dezoito igrejas, nas quais destacam-se a da Sé, de São João, dos 

Remédios, de São Pantaleão e da Madre Deus; dezoito edifícios públicos, como 

o Palácio do Governo, o Teatro (Artur Azevedo), o Quartel Militar; seis fontes, 

como das Pedras, e a do Ribeirão.  



  
 

Porém, esse crescimento horizontal limitava-se pelas condições 

topográficas de São Luís e pela insuficiência econômica de grande parte da 

população de ser beneficiada dos serviços.  

  

1.2 A cidade fabril  

 

Diante à Guerra da Secessão, e as demais crises sobre produtos 

exportáveis no comercio internacional, aliado à baixa mão de obra em função do 

fim do tráfico negreiro (1850) e à instituição de leis subjacentes (Ventre Livre, 

1871; Sexagenário, 1885; e Áurea, 1888), além da "impassividade do poder 

Público" foram motivos decisivos para a queda econômica no Maranhão, e 

principalmente em São Luís (FERREIRA, 2014). O capital resultante da 

economia agroexportadora agora seria investido nas atividades industriais, a 

partir disso surgiram as primeiras fábricas na cidade.   

Entre os anos de 1872 e 1900, a cidade já contava com vinte 

fábricas (Figura 2), a produção era diversificada entre têxtil, cerâmica, fósforo, 

chumbo, sabão, prego, calçado, entre outros. Financiadas com o capital das 

fazendas desvalorizadas pela decadência da economia agroexportadora e com 

empréstimos que se tornaram pesados fardos com a desvalorização da moeda 

em 1897.  

 

Figura 2 - Rótulo da Companhia Fabril Maranhense. Abaixo, produto de tabacaria.

 
Fonte: São Luís, 2008, p. 25 

 

A crise econômica do início do século é a crise de uma burguesia rural 

que precisou abandonar o campo e adaptar-se a novas condições de vida e 



  
 

trabalho em uma cidade que queria ser, naquele momento, a 

Manchester do Norte. (SÃO LUÍS, 2008, p.25)  

A economia dominante no Estado já passava a ser do setor industrial, 

que foi fundamental para a criação de espaços na 

cidade, requerendo infraestrutura necessária para áreas em que se instalariam 

o empreendimento, além dos bairros residenciais operários adjacentes às 

fábricas.  

As industriais influenciaram substancialmente na produção de espaço, 
considerando a área e a infraestrutura requerida para viabilizar o 
empreendimento e ainda mediante a instalação de núcleos 
residenciais operários adjacentes às seis fábricas (50% do total 
estadual), como as Companhias de Fiação e Tecidos Maranhenses 
(localizada na Camboa, 1890), Fabril Maranhense (que contribuiu para 
o surgimento de áreas residenciais como Vila Passos e Areal, 1891), 
de Fiação e Tecidos Cânhamo - 1893 (atualmente é o Centro de 
Produção Artesanal do Maranhão - CEPRAMA), e a Fiação 
de Tecelagem São Luís - 1894 (que originaram as áreas denominadas 
São Pantleão, Madre Deus, Goiabal e Lira), Santa Amélia (1895), além 
da Fiação e Tecidos do Rio Anil – 1893 – em que hodiernamente 
funciona o Centro Integrado Rio Anil (CINTRA). Desta última derivou o 
bairro do Anil, distante aproximadamente oito quilômetros do Centro 
Histórico de São Luís, isto é, das demais unidades industriais, sendo 
interligado através da linha do bonde. (FERREIRA, 2014, p.41-42).  
 

Com o decorrer do tempo, o crescimento populacional resultou na 

insalubridade de grande parte do centro, ocasionando na proliferação de 

epidemia e moléstias que castigava os moradores e fez muitas vítimas.  

 

1.3 O Urbanismo Sanitarista em São Luís  
 

Os equipamentos urbanos na cidade foram instalados em função da 

geração dos espaços pelo parque fabril, e também em relação ao lento 

crescimento horizontal entre os anos 1920-1940, que se limitava do eixo Centro 

Histórico até a Vila do Anil. Isso possibilitou a Gestão Municipal aplicar recursos 

para a estruturação da capital, onde revelava o discurso sobre remodelação 

da cidade baseado num Plano de Melhoramentos Urbanos, o código de 

Posturas, a Taxa de Melhoramento Urbano, a Comissão do Plano da Cidade, e 

a "Taxa de Embelezamento" da década de 1930 (FERREIRA, 2014).  

O objetivo dos melhoramentos urbanos era dotar a cidade de infra-

estrutura viária (Figura 3) e de e espaços públicos adequados às novas 

tecnologias de transporte, os automóveis, de serviços energia elétrica – e de 



  
 

construção, como uso de cimento e concreto armado, coma transformação 

parcial, das condições das estruturas existentes (SÃO LUÍS, 2008, p. 25-26).  

 

Figura 3 - Estrada de ferro que faz a ligação São Luís - Teresina. 1922. 

 
 

Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil, 2007 

 

A partir de 1936, a administração municipal decidiu por intermédio do 

Serviço de Salubridade das Edificações, eliminarem a insalubridade que 

contaminava o centro, detectando que as péssimas condições de higiene se 

originavam nas unidades residenciais intituladas de cortiço. Além disso, outro 

interesse era a demolição de edifícios em ruínas que proliferavam doenças e 

sem condições mínimas de higiene.  

O fracasso econômico das fábricas de tecido, aliado ao fraco 

movimento comercial na Praia Grande, levou o bairro a decadência. A parcela 

da população afetada pelo desemprego já migrava para as áreas de expansão 

urbana na cidade, instalando-se ao longo do Caminho Grande, e/ou 

acompanhando as áreas de mange, às margens esquerdas e direitas dos rios 

Anil e Bacanga (FERREIRA, 2014).  

No intuito de direcionar a ocupação na cidade, o Estado produz 

diretrizes que determinaram a produção do espaço de forma ordenada. O 

Decreto n°330, de 03 de junho de 1938, foi considerado o primeiro zoneamento 

de São Luís, teria o intuito de racionalizar a localização dos principais órgãos, 

oferecendo aos moradores vantagens de ordem econômica e sanitarista. Este 

zoneamento previa um centro administrativo, e quatro zonas distribuídas em 

comercial, residencial, industrial e agrícola.  



  
 

O segundo refere-se à Lei n°171, de 03 de março de 1950, que 

estabeleceu os limites das zonas urbanas, suburbana e rural dos distritos 

administrativos de São Luís e Anil. O distrito do Anil possuía zona rural já o de 

São Luís não podia tê-la por conta da exiguidade de seu perímetro.  

  

1.4 A Remodelação da cidade  
 

Entre as medidas de higienização do centro, destaca-se a taxação 

aos cortiços e casas populares, a tipologia porta-e-janela na área central da 

cidade, deveria atender 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.  

O processo de remodelação da cidade permitiu o investimento em 

estradas que ligavam os principais eixos da ilha, além da construção de pontes 

de concreto armado sobre os riachos Turu e Alto/Cutim.  

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 e aço urbano e no acervo arquitetônico da 
cidade. (SÃO LUÍS, 2008, p. 29) 
 

No início da década de 1940, houve a substituição dos edifícios por 

prédios novos, ocorreu a demolição do antigo mercado, que funcionava no 

terreno da antiga Companhia de Iluminação a Gás, o gazômetro, para a 

construção de um novo e moderno Mercado Central (SÃO LUÍS, 2008)  

O plano de urbanização sanitarista de São Luís previa a 

modernização da cidade por meio de intervenções no traçado urbano e na 

arquitetura luso-brasileira.  

De uma só vez dezenas de exemplares da arquitetura tradicional luso-
brasileira 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 do Egito, ou Tarquínio Lopes. Na esteira da 
abertura da Avenida Magalhães de Almeida, em1941, a prefeitura 
promove a reurbanização do Largo do Carmo e da Praça João Lisboa, 
há algum tempo reclamada pelos formadores de opinião. (SÃO LUÍS, 
p. 31)  
 

Nas áreas residenciais ainda predominava a tipologia 

dos sobrados (Figura 4), mas também tinha a presença de residências mais 



  
 

modernas e modestas, localizadas ao longo da margem esquerda do rio Anil, 

acompanhando o traçado da Estrada de Ferro São Luís - Teresina.   

 

Figura 4 - Sobrado da Rua Odylo e Nazaré; Fachada e Corte. 

 
Fonte: São Luís, 2008, p. 73 

 

2 - A CIDADE QUASE MODERNA 

 

Na década de 50, a cidade de São Luís já apresentava um número 

relativamente alto de habitantes, mais precisamente 70.731 (SILVA,2013), 

sendo grande parte adensada na área do centro, seguindo ao longo do Caminho 

Grande, passando pelo Areal (atual Monte Castelo), ligando a um importante 

subcentro econômico do João Paulo, e aos subúrbios do bairro do Anil. Também 

se considera importante ressaltar núcleos de ocupação isolados como as 

residências localizadas no Vinhais Velho, algumas casas de veraneiro do Olho 

d'Água pertencentes as classes abastadas, além de áreas ocupadas pela 

população de baixa renda em busca de terras mais baratas (situadas no São 

Francisco e Itaqui). 

Em 1945 constrói-se a "Cidade Balneária" no Olho d'Água, levando o 

Governo a permitir acessos à área e, a partir de financiamentos públicos e 

privados, a construção do núcleo habitacional do Olho d'Água, sendo 

considerado o primeiro polo de expansão da cidade além do rio Anil (DINIZ et al, 

2015)  

Entre a década de 40 e 50, a cidade passa a receber conjuntos de 

habitação nos vetores de expansão da cidade, citado por Diniz et al (2015, 

p.08):   

 

Conjunto Residencial José Bonifácio de Andrada e Silva – IPASE, com 
14 casas foram construídas geminadas duas a duas, na esquina entre 
a Av. Getúlio Vargas e a rua Raimundo Correia, o Conjunto da 



  
 

Fundação da Casa Popular – A “Popularzinha” (1948), o Conjunto 
do Filipinho, com 360 unidades residenciais populares, que passou a 
ser chamado também de “cidade residencial” (1949) e o Conjunto dos 
Bancários – IAPB, o primeiro conjunto residencial de prédios de 
apartamentos na cidade de São Luís.   

 

Neste contexto, surgiu a urgente necessidade de expansão planejada 

para a cidade levando urbanização para as áreas afastadas. Foi aí que o então 

Diretor Geral do DER-MA Ruy Mesquita apresentou um Plano Rodoviário da Ilha 

de São Luís (1950), no intuito de ordenar o setor viário para facilitar o acesso às 

áreas de ocupação. Como complemento a este planejamento, foi publicado em 

1958 o Plano de Expansão Urbana de São Luís em uma tentativa de definir as 

regras de ocupação dos novos espaços da cidade.  

Ruy Ribeiro Mesquita, formado em Salvador em 1946 pela Escola 

Politécnica da Bahia, propôs o Plano de Expansão Urbana de São Luís utilizando 

como referência a Carta de Athenas publicado no IV CIAM em 1933, e os 

referenciais adotados por Le Corbusier na Ville Radieuse (Figura 5), a cidade 

funcional modelo para a proposta modernista de urbanização.  

Figura 5 – Representação da Ville Radieuse proposta por Le Corbusier. 

 

Fonte: Cronologia do Pensamento Urbanístico, 2017. 

 

Seguindo os mesmos objetivos da idealização 

da Ville Radieuse, o enegenheiro Ruy Mesquita propunha uma cidade que 

descongestionasse o centro, aumentando as densidades, facilitando a 

circulação e promovendo a organização das superfícies verdes.   

A ideia central circulava na construção de pontes para a expansão 

territorial e acesso para a então zona industrial (Porto do Itaqui), situada ao sul 

da ilha, com a construção de uma ponte sobre o rio Bacanga. A criação do porto 



  
 

no Itaqui viria com o objetivo de conquista de uma nova faixa de 

terra, localizando as novas indústrias na margem esquerda do rio Bacanga. O 

projeto facilitaria o movimento de carga entre o porto e o interior do Estado sem 

perturbar as atividades na cidade, e também previa o deslocamento da estrada 

de ferro para a margem esquerda do rio Bacanga (SILVA, 2013).  

A ligação entre o centro e o São Francisco seria por intermédio de 

uma ponte sobre o rio Anil que desafogasse a área central da cidade e facilitasse 

a circulação nas demais zonas da cidade.   

A área do São Francisco, então ocupada por uma parcela da 

população que dependia do transporte de canoa para realizar suas atividades no 

centro, já era imaginada para o crescimento residencial, administrativo e 

comercial. A esta área caracterizava-se uma urbanização claramente 

influenciada pelos conceitos modernistas de cidade:  

 

No referido plano estão previstos uma Praça dos Três Poderes ou 
Praça da Administração – com a indicação de três edifícios, cada qual 
com dez pavimentos, para os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, ou, ainda, para as secretarias e repartições do Estado –; 
centro social; área destinada para hotéis, cinemas e teatros; 
estabelecimentos bancários; zona comercial-residencial; zona 
residencial de luxo; zona residencial de primeira classe; zona 
residencial de segunda classe; zona residencial de terceira classe; 
espaços comprometidos para jardins, parque, estádio, hipódromo, 
feiras, circo e até mesmo realização de concentrações. Como se nada 
houvesse passado despercebido ao atento olhar do engenheiro 
(SILVA, 2013, p.09)  

 

A proposta da Estrada de Ferro para a margem esquerda do rio 

Bacanga implicaria na remodelação do antigo espaço onde funcionavam as 

atividades da Estação Rodoviária. O edifício passaria por adaptações que 

trouxessem mais modernidade as funções e à cidade, previa também como 

projeto auxiliar a construção de uma praça próxima ao prédio projetada por 

Oscar Niemayer e construída 1991, fazendo a ligação com a praça Gonçalves 

Dias.    

O plano considerava importante também a construção de uma ponte 

na Liberdade e em Caratatiua, sendo esta a primeira a ser construída.  

 

Em 1968 foi construída a ponte do Caratatiua sobre o Rio Anil 
encurtando o caminho para o bairro do Olho D'água; em 1970 foi 
construída a barragem sobre o Rio Bacanga, abrindo caminho para o 
porto novo e para o campus universitário; em 1971 se concretizou a 



  
 

construção da ponte planejada para interligar o centro ao bairro de São 
Francisco, que finalmente possibilitou o crescimento urbano para o eixo 
das praias. Anos depois, em 1980, foi inaugurada a ponte 
Bandeira Tribuzzi, também prevista no Plano de Expansão, 
interligando o bairro Jaracaty ao centro. Todas estas ligações 
possibilitaram novos rumos ao crescimento urbano e novas linguagens 
arquitetônicas nos bairros que surgiram (DINIZ et al, 2015, p.17)  

 

É importante ressaltar que o Plano de Expansão Urbana de São Luís 

idealizava a construção do GRANDE PARQUE DA CIDADE, com avenida 

perimetral para veículos automotores, pista para bicicletas, excelente 

arborização, um grande lago artificial, diversões para ambos os sexos e todas 

as idades, campos de futebol, de golfe, de tênis, de basquetebol, de voleibol, 

área para patinação, esqui, hipódromo, área para exposições, circos etc (SILVA, 

2013).  

Aparece no plano também a adequação de um local para 

a instalação de um Jardim Zoológico, além da preocupação de impedir a 

construção de edifícios ao longo da avenida litorânea e de criar zonas na cidade 

a partir das funções diferenciadas. 

 

 

3 – MODERNISMO: UMA NOVA IDENTIDADE PARA A CIDADE  
 

O século XX já era marcado pela ascensão do Modernismo pelo 

mundo, principalmente Europa e Estados Unidos. A descoberta das novas 

tecnologias decorrentes da Revolução Industrial permitia ao homem se 

locomover mais rapidamente, a máquina a vapor, a eletricidade, o elevador e o 

automóvel, tornaram-se presentes na vivência do homem moderno.  

As novidades do mercado de materiais (vidro, aço, concreto armado), 

somado ao novo estilo de vida da sociedade, resultavam em um novo conceito 

de edificações que estivesse ligado a linguagem que agora se falava na 

sociedade da época.  

Para tanto, a Europa teria a necessidade de um 

estilo arquitetônico que fizesse a transição ao movimento moderno, desta forma 

adotou-se o Ecletismo e o Revivalismo como esse elemento de ligação, 

enquanto nos EUA já se faziam os arranha céus na Escola de Chicago.  

Em 1933 as ideias modernistas ganharam mais força com a 

elaboração da Carta de Athenas por Le Corbusier, chegando no Brasil a partir 



  
 

do século XX. Porém, assim como na Europa, o país também adotou o Ecletismo 

como elemento de transição ao moderno, mas foi visto como um conjunto de 

cópias desordenadas de estilos anteriores, sendo represada por vários 

profissionais da área. Por outro lado, este momento representou um importante 

marco na arquitetura das cidades brasileiras, que estavam em constante 

desenvolvimento.   

Na arquitetura, as influências do movimento moderno chegam a São 

Luís a partir da década de 50 quando foram inseridos dentro do conjunto 

tombado alguns edifícios modernistas para abrigar sedes dos órgãos 

públicos governamentais de instituições federais.   

 

3.1 O Eclético e Neocolonial  
 
 

No final do século XIX São Luís já apresentava sinais de 

modernização, não só no meio arquitetônico e urbano, mas também com a 

presença de novas tecnologias que ditavam o novo modo de viver nas cidades.  

Nos sobrados, os ludovicenses começavam a conviver com 
telefones (1880), com máquinas de costura e 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 grandíssimo 
movimento da importante capital franceza”. (SÃO LUÍS, 2008, p.82)  

  

Influenciado pelas Exposições Universais que ocorriam na Europa e 

no Rio de Janeiro, a capital Maranhense realiza quatro exposições entre 

os anos de 1871 a 1912, as duas primeiras (de 1871 a 1872) evidenciava as 

ideias modernistas sobre a cidade que financiava as obras de urbanização com 

o capital do comércio agroexportador, 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.  

O início da modernização trouxe para a cidade o primeiro cinema, 

o Cinematógrapho Pathé inaugurado em 1909, e em 1911 foi inaugurado na Rua 

Grande o Cinema Central. Em 1916 surge o Cinema Teatro São Luís e em 

1919 o Cine-Teatro Éden, que em 1939 seria reformado, ganhando elementos 

do estilo ArtNouveau.  



  
 

As novas tendências estilísticas alteraram também visualmente as 

fachadas dos conjuntos da arquitetura colonial no centro e principalmente no 

bairro da Praia Grande. Elementos sofisticados como platibandas 

balaustradas com pináculos, frontões e colunatas neoclássicas, 

ornamentos decorativos de estuque como guirlandas, coroamentos de linhas 

verticais do Art Déco na platibanda ou esquadrias frontais arredondadas 

do Art Nouveau foram inseridos nas fachadas dos imóveis da arquitetura 

tradicional no bairro da Praia Grande e especialmente na cidade alta, nas ruas 

acima da Praça João Lisboa até a Praça Deodoro no início do século. (SÃO 

LUÍS, 2008) (Figura 6).  

Figura 6 - Elementos arquitetônicos do estilo Eclético introduzidos nas primeiras décadas do 
século XX 

 
. Fonte: São Luís, 2008, p. 83 

 

As reformas sanitaristas previam uma remodelação dos edifícios no 

intuito de oferecer condições de uso e salubridade, além dos melhoramentos 

urbanos que adaptavam os espaços públicos aos novos serviços e infraestrutura 

da cidade.  

De fato, a intervenção mais contundente em um edifício de valor 
histórico foi a remodelação do edifício da Prefeitura e da Câmara, como 
acréscimo de oficinas e “garages” para automóveis. A esta reforma 
somam-se as remodelações do Palácio do Governo do Estado, “que 
não só se achava em ruínas como em péssimas condições hygienicas” 
e do quartel da Força Pública, no qual “a remodelação foi completa”. 
As obras no Palácio do Governo incluíram “a transformação da 
fachada” e a “restauração de dois jardins e construcção de 
um terceiro”. Também passaram por 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”. O prédio do Tesouro e Recebedoria do Estado 
foi remodelado sob a direção de Basílio Torreão Franco de Sá (SÃO 
LUÍS, p. 84)  
 

Os primeiros prédios em São Luís construídos no 

estilo Art Déco, o edifício sede da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, com projeto do arquiteto Rafael Galvão na Praça João Lisboa 



  
 

(1931/35), junto com o Cine Roxy (1939) e o Palácio do Comércio, onde 

funcionaria o Hotel Central (1941/43).  

No mesmo período o revivalismo também foi presente 

na arquitetura ludovicense, com o intuito de retomar os valores da arquitetura 

luso brasileira na cidade. Inserem-se no centro edifícios neocoloniais como o 

Liceu Maranhense, executado pelo engenheiro civil Antônio Alexandre Bayma, 

em1941, e a Escola Modelo Benedito Leite (Bayma, 1948). Segundo o São Luís 

(2008), 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.   

 

3.2 Ser ou não ser moderno  

 

Um dos pioneiros da arquitetura moderna em São Luís foi 

o maranhense Cleon Furtado, formou-se na Mackenzie em São Paulo 

e influenciado pela Escola Paulista, na obra de Rino Levi e Warchavichick, e pela 

Escola Carioca de Niemeyer e Lúcio Costa.  

Suas obras modernistas são distribuídas por São Luís ao longo da 

avenida Beira-mar, no bairro do Apicum, na Rua do Norte, em forma 

de edifícios residenciais com influencias de Mies Van der Rohe adotando o 

conceito "less is more", além de suas formas com inspiração em Le Corbusier.  

Inseridas no tecido histórico do centro, convivendo com exemplares 

de arquitetura do século XIX, as residências modernistas de Cleon, destacam-

se como expressão de uma nova racionalidade e tornam-se referências 

importantes para a arquitetura vernácula que adota a simplicidade formal, os 

jogos de volumes e passa a reproduzir os elementos e técnicas 

construtivas modernas em pequenas residências (SÃO LUÍS, 2008)  

Impulsionado com as ideias funcionalistas do modernismo, São Luís 

expande sua diversidade em prédios modernistas nos anos 60 e 70, onde pode-

se citar a sede dos Supermercados Luzitana, no bairro do São Francisco, a sede 

da Maranhão Diesel S.A. (MARDISA), a sede da Distribuidora Maranhão Piauí 

(DIMAPI). Entre as décadas de 80 e 90, São Luís recebe obras de 

Oscar Niemeyer como uma residência na Avenida Getúlio Vargas, e o Memorial 



  
 

Maria Aragão na Beira Mar. O arquiteto carioca João Figueiras Lima (Lélé), 

também beneficiou a cidade com o projeto do Hospital do Aparelho Locomotor 

no bairro do Monte Castelo. Acácio Gil Borsoi, arquiteto modernista 

pernambucano, junto coma arquiteta Janete Costa assina projetos 

residenciais no Calhau, o projeto do Hospital do Instituto de Previdência do 

Estado do Maranhão (IPEM), a restauração do Teatro Artur Azevedo, com a 

construção de um anexo, e o projeto de restauração do Palácio dos Leões, 

sede do Governo Estadual, localizado na Praça Pedro II.  

Os projetos modernistas difundiram a nova linguagem nas diferentes 

regiões do país. Neste contexto, foram construídos o edifício sede do Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) ou Edifício João Goulart, na Praça Pedro 

II (Construtora Caiçara, 1957), o edifício sede do Banco do Estado do Maranhão 

na Rua do Egito, a sede do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 

(DNER), em 1957, na Rua Jansen Muller e o Edifício Sulacap na Rua de 

Nazaré.    

 

CONCLUSÃO  
 
 

A necessidade de ser moderna veio para São Luís a medida 

que buscava-se uma remodelação no visual da cidade. Os novos conceitos da 

arquitetura renovaram o velho e insalubre estado do centro e adequaram as vias 

para que a cidade pudesse se desenvolver.  

O Plano de Expansão Urbana de São Luís ficou mais na teoria do que 

na prática, grande parte do planejamento não saiu do papel, a construção das 

pontes só ocorreu anos depois da data estipulada por Ruy Mesquita e a 

concepção do Parque da Cidade resultou no que hoje é o Parque Bom Menino. 

Mas é importante considerar que com a publicação do Plano Diretor em 1974, 

pôde-se notar fortes referências do plano de Ruy Mesquita nos vetores de 

crescimento da cidade.  
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