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RESUMO: Trabalho analisa as relações da produção de arquitetura moderna 
com a expansão urbana pela qual são luís passou nas décadas de 1950 a 1980, 
a partir da execução do plano de expansão da cidade, de ruy mesquita (1958), 
do plano rodoviário (1962) e do primeiro plano diretor (1975) da cidade. A 
pesquisa identifica critérios de classificação e periodização desta produção 
arquitetônica para, em um segundo momento, realizar uma análise comparativa 
entre a periodização construída e aquelas propostas pela historiografia nacional, 
confirmando a vinculação ou diálogo com as ideias e correntes de pensamento 
identificadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O acervo de arquitetura moderna em São Luís já enfrenta processos 

de degradação e descaracterização que dificultam a identificação de seus 

valores e possíveis ações de preservação. Ainda existem poucos estudos ou 

pesquisas que tenham identificado e reunido trabalhos dos arquitetos que 

contribuíram para a construção do pensamento moderno em São Luís. E, por 

conseguinte, pouco se realizou da análise formal necessária à identificação dos 

aspectos peculiares desta produção arquitetônica. 

Neste contexto, o legado da arquitetura moderna de São Luís tem sido 

gradativamente destruído, seja em decorrência da dinâmica socioespacial da 

cidade, seja por conta da falta de conhecimento que enseje a valorização deste  
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acervo, uma vez que não existem registros de grande parte destes bens 

materiais de interesse de preservação. Esta situação exige o levantamento 

ampliação e atualização da documentação sobre o acervo da arquitetura 

modernista ludovicense. 

Este trabalho investigou as mudanças na arquitetura moderna local a 

partir das suas relações com a dinâmica e territorialização do desenvolvimento 

urbano, a partir das quais a pesquisa buscou identificar critérios de classificação 

e periodização desta produção arquitetônica. Em um segundo momento, o 

trabalho consiste em uma análise comparativa entre a periodização construída 

e aquelas propostas pela historiografia nacional, em particular a perspectiva de 

Segawa (1998), confirmando a vinculação ou diálogo com as ideias e correntes 

de pensamento identificadas. 

Assim, para tentar apreender a riqueza e variedade da produção 

arquitetônica moderna em São Luís, a análise proposta visa discernir entre os 

diferentes tempos, locais (configuração urbana) e formas (tipologias edilícias), 

relacionando-os inicialmente no contexto geral do desenvolvimento urbano de 

São Luís, fornecendo subsídios para futuras análises que relacionem as 

abordagens ou a produção arquitetônica particular com as circunstâncias 

socioeconômicas ou ideológicas locais. Ou, por outro lado, aprofundem as 

análises formais de obras ou projetos. 

 

1. A cidade muda a arquitetura que muda a cidade... 

 

O início do século XX é marcado pelos melhoramentos urbanos 

realizados pelas administrações da República Velha. Com a conclusão da via 

férrea São Luís a Teresina, a implantação de rede de abastecimento de água 

(CAMPELO, 1991), de esgotamento sanitário (O REGULAMENTO, 1926) e das 

linhas de bondes elétricos, ganhava força o discurso da remodelação da cidade 

(EM TORNO, 1926), em nome das novas demandas da sociedade industrial. 
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Figuras 01: Produção em série em anúncio de automóveis

 
 

Fonte: CONSIDERE, 1926. 

 

A política dos melhoramentos urbanos tentava responder às 

necessidades de implantar ou expandir as redes de infraestrutura adotando 

novas tecnologias; eliminar ou afastar as edificações insalubres do centro da 

cidade; dotar as periferias de condições mínimas de habitabilidade; retificar, 

alargar ou abrir novas ruas em nome do tráfego crescente (real ou imaginário) 

de veículos motorizados (Figura 01) na área central, adaptando a cidade para a 

convivência com as fábricas e o proletariado. 

Nas primeiras décadas do século, as dificuldades que se apresentam 

para os gestores e construtores ludovicenses relacionavam-se com o custo e a 

pouca disponibilidade de materiais de construção - que, em certos períodos, 

precisavam ser importados de Belém (BENNA, 1939) - e com a falta de um Plano 

de Remodelação que pensasse a cidade como um todo, articulando diferentes 

intervenções urbanas em nome de uma ideia de modernização. 

Na década de 1930 são várias as iniciativas pontuais de adequar a 

cidade aos padrões de cidade moderna difundidos pelos principais meios de 

comunicação da época. Assim, foi feito o alargamento do “Caminho Grande” 

(1932) e da Rua Cândido Mendes (1937), foi “retificada” a Rua Jansen Muller e 



  

 

.  

 

foram demolidas partes de construções na Travessa da Sé e junto ao Convento 

do Carmo (1931), que atrapalhavam o tráfego de veículos e pessoas nas ruas 

contíguas. 

Em 1937, como prefeito da cidade de São Luís, o engenheiro José 

Otacílio de Saboya Ribeiro (1899 – 1967) elabora e defende a adoção de uma 

proposta abrangente de remodelação urbana a partir de três ideias distintas e 

complementares: as representações negativas da cidade antiga, o atraso cultural 

em que São Luís estaria imersa e o alcance parcial das intervenções anteriores 

sobre a cidade. Saboya Ribeiro 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 capitaIs brasileiras 

que conservaram o cunho caracteristico das cidades do século passado, com 

suas vias tortuosas, estreitas e ingremes e com seus velhos trapiches” 

(RIBEIRO, 1937). 

Como resultados do Plano de Remodelação, Extensão e 

Embellezamento da Cidade de São Luís, proposto por Saboya e executado pelo 

seu sucessor, Pedro Neiva de Santana, foi feito o alargamento das ruas 

Tarquínio Lopes (Figura 02), Oswaldo Cruz (1938 - 1939), José Augusto Correia 

(Rua de Santana), Sete de Setembro, Cândido Mendes, Jansen Muller e outras, 

e a abertura de novos eixos viários (Avenidas 10 de Novembro e Getúlio Vargas, 

principalmente).  

Figura 02: Alargamento da Rua Tarquínio Lopes (1940 - 1943). 

 
Fonte: LOPES, 2013. 



  

 

.  

 

Além das intervenções viárias, também a remodelação de praças, a 

demolição de ruínas assim como o imposto sobre terrenos baldios e a exigência 

de verticalização nas construções ou reconstruções na área central, 

intensificaram o ritmo da transformação das edificações na cidade e criaram as 

oportunidades para adoção de novas práticas construtivas e estilos 

arquitetônicos. 

Assim, o ano de 1939 marcou um aumento significativo nas 

construções e reconstruções de prédios na cidade, sinalizando o início do 

processo de remodelação urbana, levada a efeito em cinco anos (Quadro 01). 

 

Quadro 01: 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: Elaborado a partir de SANTANA, 1943. 

 

Neste período, os investimentos públicos foram decisivos na 

implantação das condições de habitabilidade para os novos núcleos residenciais 

da elite local, com a abertura da Avenida Magalhães de Almeida (1941-43), a 

reurbanização da Avenida Getúlio Vargas (1939 – 1943) e com a melhoria do 

acesso e organização da cidade Balneária do Olho d’Água (1948). 

O objetivo declarado era atualizar a paisagem urbana, em busca do 

ambiente cosmopolita de cidade industrial e capital moderna, à semelhança do 

Recife, centro cultural do Nordeste, do Rio de Janeiro, capital federal, e, em 

escala internacional, de Paris e Nova York. O modelo conceitual para estas 

operações poderia ser a Cidade Industrial de Tony Garnier. E um poderoso 

instrumento de difusão foi o cinema, onde os ludovicenses assistiam, por 

exemplo, às obras de alargamento da Rua 13 de Maio no Rio de Janeiro, nos 

filmes de A. Botelho Filho exibidos no Cineteatro (ALARGAMENTO, 1942).   

Ainda assim, a arquitetura moderna convivia e trabalhava com as 

limitações impostas pelo traçado viário e, principalmente, pelo parcelamento e 

forma de ocupação dos lotes pelas edificações herdadas do urbanismo pré-
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industrial, integrando-se, voluntária ou involuntariamente, a este conjunto de 

edificações. 

Nos anos 50 e 60, o fechamento das fábricas remanescentes do 

processo de industrialização que ocorreu na virada do século, a reestruturação 

do sistema rodoviário estadual, a perda de importância e eficiência do transporte 

fluvial e do porto de São Luís, e o surgimento de novos polos comerciais no 

interior do Estado, enfraquecem o papel de São Luís como polo econômico do 

Estado.  

Enquanto tenta se reconectar aos fluxos de capitais internacionais, 

desta vez apoiando-se na exploração do babaçu (MEIRELES, 1992), São Luís 

mantém seu papel político-administrativo de capital do Estado e, segundo Viana 

de Lima, “a função administrativa passa a ser predominante quer pela presença 

dos órgãos federais - DNER, EFSLT, DNERU, CEM, etc. - quer pela expansão 

da burocracia estatal e municipal por efeito de uma clientela dominantemente 

política” (LIMA, 1973, p. 20). 

Ao mesmo tempo, o centro antigo da cidade mantém seu papel de 

centro urbano equipado, apesar do surgimento de subcentros comerciais em 

outras áreas da cidade, principalmente ao longo do eixo de expansão até o bairro 

do João Paulo. Natural, portanto, que os órgãos federais e estaduais escolham 

a região central da cidade para as construções de suas modernas sedes 

institucionais, em um processo que consistiu em uma das linhas de 

desenvolvimento da arquitetura modernista no Maranhão. 

Neste momento, os arquitetos modernos protagonizam os embates 

que se materializam na região central, com a construção das primeiras 

edificações verticais modernas e, ao mesmo tempo, a sua valorização como 

Centro Histórico, com as primeiras ações de tombamentos de conjuntos urbanos 

(1955). 

Nos anos 70, terá início outro grande processo de (re)urbanização, 

com a construção das pontes sobre o Rio Anil: ponte Governador Newton Bello, 

inaugurada em 1968, e ponte Governador José Sarney inaugurada em 1970, 

que estimulou o crescimento para as praias, ao norte de São Luís, com a 

ocupação de Bairros como São Francisco, Ponta d’Areia e Calhau. E, ao sul, a 

construção da barragem do Bacanga (1973), que possibilitou a implantação de 
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um setor industrial e portuário relativamente isolado, mas em comunicação com 

a cidade.  

A expansão da cidade de São Luís na década de 1970 se mostrou 

uma grande oportunidade para a modernização da capital, com a construção de 

uma nova infraestrutura viária com largas avenidas e de grandes conjuntos 

habitacionais para suprir a demanda do crescimento populacional. O catalisador 

dessa expansão foi a implantação do sistema viário proposto no Plano de 

Expansão da Cidade (1958) e institucionalizado na Lei nº 1.332 de 27 de 

Dezembro de1962, o Plano Rodoviário do Município, que foram adotados e 

executados nos governos de José Sarney (1966-1971) e Pedro Neiva de 

Santana (1971 - 1975).  

Na década de 1970, com as expectativas de implantação de um polo 

industrial e siderúrgico, da infraestrutura portuária do Itaqui, de uma grande 

universidade pública, e a ampliação da infraestrutura urbana financiada por 

recursos federais, todas as administrações municipais tiveram que enfrentar o 

desafio de ordenar a expansão urbana, o crescimento populacional e seus 

impactos sobre a cidade existente e o Centro Histórico (LOPES; SILVA, 2017). 

Os investimentos do Projeto Carajás e a perspectiva de implantação 

de uma siderúrgica em São Luís (O NOVO MODELO, 1975, p.3), induzem a 

ocupação na região do Itaqui Bacanga, onde está localizado o Porto do Itaqui, 

enquanto o crescimento para as terras ao norte da ilha, próximas às praias, é 

induzindo pela construção de conjuntos habitacionais (Figura 03). 

No decorrer da década de 70, outras obras de infraestrutura abriram 

novas possibilidades de expansão da cidade, como a construção da ponte 

Governador Pedro Neiva de Santana – atual ponte Bandeira Tribuzzi – concluída 

no ano de 1980 e o Anel Viário, previsto no Plano de Expansão de 1958, iniciado 

em 1972 e concluído em meados dos anos 80. 

 



  

 

.  

 

Figura 03: Urbanização do bairro do São Francisco em 1974

 
. Fonte: MÁQUINAS, 1974. 

 

No entanto, com a migração interna e regional, São Luís vivia um 

grande déficit habitacional, onde a própria administração pública reconhecia que 

pelo menos cem mil habitantes moravam mal – ou seja, em aglomerados 

subnormais – de um total de trezentos mil habitantes, ou seja, um terço da 

população da cidade vivia em áreas vulneráveis ambiental ou socialmente, 

sendo pelo menos cinquenta mil delas em palafitas (HAROLDO, 1972, p.13). 

 

Figuras 04: Conjunto Residencial "Eney Santana", inaugurado em 1974 

 
Fonte: OITO, 1974. 
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As medidas para sanar o déficit habitacional crescente se deram, 

majoritariamente, por meio dos programas habitacionais da Companhia de 

Habitação (COHAB), criada em 1966. Segundo Ferreira (2014), de 1971 a 1975, 

mil quinhentas e quarenta e duas unidades habitacionais foram construídas. Em 

1971 foi entregue o conjunto do Sacavém, com quatrocentos e setenta e seis 

unidades, em 1973, o conjunto Radional, também conhecido como Eney 

Santana (Figura 04), com trezentos e sessenta e seis unidades, e em 1975 o 

conjunto Cohama, com setecentas unidades. 

Entretanto, estas soluções passaram longe de conseguir, 

efetivamente, sanar o problema do déficit habitacional, não conseguindo atender 

a toda à demanda por moradia existente, tampouco impedindo a ocupação 

irregular de áreas e a construção de novas palafitas em áreas de mangues.  

Outro ponto negativo da atuação da COHAB foi o crescimento 

disperso da cidade de São Luís. Conforme apontam Burnett (2011) e 

Vasconcelos (2007), o mercado imobiliário buscou glebas vazias e distantes da 

região central para implantar as habitações, devido a fatores como o baixo valor 

imobiliário e o discurso de que terreno barato torna a implantação de imóveis 

populares viável, acarretando em crescimento disperso e fragmentado. Este 

processo teve impactos diretos no centro antigo da cidade. 

 

2. Percursos e fases da arquitetura moderna em São Luís 

 

Este trabalho tenta identificar, a partir da leitura do desenvolvimento 

da cidade, as contribuições dos primeiros arquitetos, engenheiros e construtores 

a adotarem os preceitos do modernismo na Ilha, através de seus projetos e obras 

construídas, oferecendo subsídios para o entendimento da arquitetura moderna 

maranhense e a preservação deste acervo. 

A análise proposta e a periodização correspondente inicialmente 

dialogam com as pesquisas e a periodização construída por Hugo Segawa 

(1998), em seu olhar sobre a modernidade brasileira. Em parte por que o autor 

não baseia sua análise em arquitetos ou obras especificas, mas na “inserção de 

arquitetos e obras no debate cultural e arquitetônico num certo recorte da 

história" e, desta forma, consegue alcançar os diversos matizes dos processos 
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de constituição da nossa arquitetura moderna, caracterizando “modernidades 

distintas” (SEGAWA, 1998, p. 15). 

Para o autor, o processo de constituição e consolidação da 

modernidade brasileira se constituiu em momentos distintos, mas imbricados: a 

“modernidade programática” (1917 - 1929), a “modernidade pragmática” (1922 - 

1943) e a “modernidade corrente” (1929 - 1945), com desdobramentos até a 

década de 1970, através da afirmação da Escola Carioca de arquitetura 

moderna. 

O modernismo programático, mais consistente nas artes plásticas do 

que na arquitetura, passou por uma primeira fase iconoclasta entre 1917 e 24 e 

uma fase nacionalista entre 1924 e 29. Destacaram-se neste momento, os 

arquitetos Rino Levi e Gregori Warchavchik. 

O modernismo pragmático, para Segawa, absorve influencias das 

diferentes vertentes da modernidade européia e americana, com forte presença 

dos traços do Art Dèco, e se afirma até a consolidação de uma escola carioca 

de arquitetura, já no seio do modernismo corrente, que se desdobrou, a partir 

das ideias de Le Corbusier, até os anos 70. 

No contexto da “modernidade pragmática” de Segawa, a pesquisa 

inclui contribuições de autores que investigaram a multiplicidade de 

características e influências da arquitetura do início do século XX, como Luiz 

Paulo Conde (1988), Anna Paula Canez (1998), Paulo Raposo de Andrade 

(1993) e o próprio Hugo Segawa. Não para debater ou corroborar termos como 

o “protomoderno” ou “protoracionalismo”, mas para aproximar a análise das 

características concretas e das possíveis influencias da arquitetura produzida em 

São Luís no período abordado pela pesquisa, tentando vislumbrar nesta 

arquitetura traços da “variada gama de tentativas modernizantes” (CANEZ, 

1998) a que estes autores se referem e que se traduziram no expressionismo de 

matriz alemã, no futurismo de matriz italiana, e outras correntes dentro do 

movimento moderno.    

Nascida em torno da Escola Nacional de Belas Artes, os marcos da 

modernidade corrente (1929 - 1945) foram o texto Razões da Nova 

Arquitetura (1934) de Lúcio Costa, além do Pavilhão do Brasil na Feira de Nova 

York (1938) e, claro, o prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de 
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Janeiro. Dois desdobramentos da Escola Carioca de arquitetura foram a 

incorporação dos preceitos modernos aos conjuntos de habitação popular e o 

plano moderno de Brasília (SEGAWA, 1998). 

Sobre a produção da habitação popular dos anos 30 aos 50, Nabil 

Bonduki (1998) complementa a análise de Segawa ao identificar  

 
realizações importantes no campo da habitação social, contemporâneas 
ou anteriores [ao conjunto Pedregulho, de Reidy], todas elas parte de 
um ‘ciclo de projetos habitacionais’ de grande relevância para a 
arquitetura brasileira e para a origem das políticas sociais de habitação 
(BONDUKI, 1998, p. 133). 

 

Outra referencia considerada é o trabalho de Lauro Cavalcanti (2001), 

que utiliza outra abordagem, compilando prédios e arquitetos significativos para 

o movimento moderno da arquitetura brasileira.  

O autor fornece subsídios sobre as linhas de atuação do movimento 

moderno no país e suas relações com o “campo arquitetônico internacional, com 

o qual estava permanentemente referido” (CAVALCANTI, 2001, p. 15). Sobre a 

questão da habitação popular, Cavalcanti defende que: 

 
A proposição de projetos de moradias econômicas para implantação 
no país de uma política de habitação popular foi eleita como ponto 
central do discurso modernista. Conseguiram, assim, deslocar a 
discussão com seus oponentes neocoloniais e acadêmicos do terreno 
estético para um domínio ético (CAVALCANTI, 2001, p. 14). 
 

Como pano de fundo desta primeira aproximação com o acervo da 

arquitetura moderna maranhense, Frampton (1997) nos lembra da importância 

de privilegiar a informação à interpretação, que teve ter sempre a medida da 

coerência, a ponto de perceber tanto as obras individuais importantes, quanto as 

construções coletivas organizadas ou não.  

Com estas referencias, parte-se da premissa de que a periodização 

deve buscar os inícios, os marcos, não para “construir” uma ruptura - que, no fim 

das contas, pode não ter existido de fato -, mas para revelar o processo, as 

forças, os movimentos e influencias que consolidaram os modernismos e a 

modernidade local. 
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2.1 Antes de 1950: a fúria modernizadora dos futuristas 

 

Esta pesquisa não identificou, ainda, arquiteto, engenheiro ou outras 

vozes que defendessem a arquitetura moderna como programa de atuação na 

cidade de São Luís até a década de 30. Não há registro, portanto, de uma linha 

de desenvolvimento que corresponda ao que Segawa chamou de “modernismo 

programático” localizado, segundo este autor, até 1929.  

Até os anos 30 prevaleceram as remodelações de edifícios, que 

visavam a sua adaptação às necessidades do Estado republicano e seus órgãos 

públicos e novos programas educacionais e de saúde, por exemplo. Muitos 

edifícios construídos nos moldes da arquitetura colonial, remodelados, 

ganharam fachadas classicistas e ecléticas, com adoção de platibandas, calhas, 

dutos e redes de instalações hidrosanitárias, graças à atuação de arquitetos e 

engenheiros locais e estrangeiros. 

Assim, o primeiro período da modernidade maranhense que se 

expressa em sua arquitetura se inicia ainda na década de 30, com as discussões 

em torno das possibilidades de transformação da cultura local geradas pela 

construção do prédio dos Correios, principal marco deste momento que 

corresponde, em suas características, ao modernismo pragmático de Segawa 

(1998). 

Nos primeiros registros e obras da arquitetura moderna local, nas 

décadas de 30 e 40, parece prevalecer o pragmatismo apontado por Segawa 

(1998), com a convivência com os estilos classicistas, o Art Noveau e o 

neocolonial, mas também com a possibilidade de absorção de uma miríade de 

influências nacionais e internacionais disponíveis naquele momento, 

particularmente as linhas do Art Dèco, mas também o futurismo de Marinetti e 

Antonio Sant’Elia, da arquitetura construtivista russa, das proposições da 

Bauhaus, de Adolf Loos e do expressionismo europeu de Mendelson, entre 

outros. Possibilidades que, no geral, convergiram para a simplificação e 

geometrização dos volumes e linhas arquitetônicas. 

Joshua Taylor (1961) observa que em 1909 o futurismo era muito mais 

um impulso do que um estilo, o que impossibilitava uma visão clara do que 

poderia vir a ser uma arquitetura futurista (TAYLOR Apud FRAMPTON, 1997, p. 
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96). A partir deste ponto, Frampton passa a descrever o percurso do futurismo 

desde a negação total da cultura ao reconhecimento de uma nova sociedade de 

massas e da arquitetura a ser adotada no futuro.  

Este tema parece significativo para o contexto local, pois encontramos 

citações sobre o futurismo e suas proposições teóricas desde 1910, logo após a 

divulgação do Manifesto Futurista de Marinetti, até a década de 1940, inclusive 

em críticas à poesia modernista de Manuel Bandeira. No geral, parece ocorrer a 

generalização do termo futurista a todos os movimentos relacionadas com as 

transformações na sociedade, nas artes e na arquitetura. 

Estas referências ao futurismo como sinônimo de modernismo 

parecem culminar nas críticas de Antonio Lopes, Carlos Madeira e outros 

intelectuais locais, à substituição da arquitetura tradicional por “prédios de estilo 

bastardo” (LOPES, 1975 apud LOPES, 2013,p. 121) e aos impactos das 

reformas urbanas de Otacílio Saboya e Pedro Neiva de Santana nos anos 40, 

que colocavam em risco a cidade antiga. Em reprodução de artigo publicado no 

Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), em 1943, sobre as impressões de um ministro 

canadense que visitara São Luís, a Imprensa Oficial registra que: 

 
Seria deplorável que um projeto de remodelação integral e sistemática, 
elaborado por um urbanista a que houvesse ferrado a tarântula do 
chamado futurismo, determinasse o desaparecimento do velho, do 
autêntico S. Luiz, tão prestigioso por determinados prismas e tão 
encantador à sua maneira. (CIDADES, 1943). 
 

Como um marco neste processo de modernização, a construção do 

prédio para a nova sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São 

Luís, iniciada em 1931, com projeto do arquiteto carioca Rafael Galvão que 

refletia a modernidade proposta pela instituição, criou a oportunidade para, mais 

uma vez, levantarem-se as vozes que reclamavam a modernização da cidade e 

de sua arquitetura (Figura 05).  
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Figura 05. Prédio dos Correios, São Luís. 

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

As manifestações na imprensa acusavam as remodelações e os 

remodeladores, de “embromação” (SEVILHA, 1935), e clamavam pela 

transformação da fisionomia da cidade com construções novas, modernas, como 

a que se fazia para os Correios. 

O fato é que a construção, a primeira em concreto armado na cidade, 

foi o centro de uma polêmica e chegou a ser embargada por sua arquitetura 

inovadora ao propor, por exemplo, a eliminação do pátio interno com o 

aproveitamento de todo o terreno, prolongando-se até 1935 (LOPES, 2008, p. 

191). A sede do órgão foi inaugurada, finalmente, em fevereiro de 1937: 

 
O cimento armado, monarcha nas grandes cidades, cumprimenta-nos 
de longe, com dois dedos. E a architectura moderna seria aqui, 
inteiramente desconhecida, se o senhor Ewerton Pinto, não nos 
mostrasse, como se constróe na época presente [...] A construção do 
edifício dos Correios e Telegraphos, constitue, para os habitantes 
desta capital, um espetáculo tão inédito, como se fôra uma função do 
Circo Sarrasani, com todo o seu estupendo programma de variedades 
(SEVILHA, 1935). 
 

Mas a arquitetura moderna em São Luís vai se consolidar como 

modelo na década de 1940, junto com a cidade moderna construída sob a 

inspiração de Alfred Agache. As intervenções propostas no Plano de 

Remodelação, Extensão e Embellezamento da Cidade de São Luiz, de 1937, em 

parte executadas pelo prefeito Pedro Neiva de Santana entre 1938 e 1945, 

constituíram um terreno fértil para as “outras modernidades” (SEGAWA, 1998), 
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estudadas com atenção por Plueger (2007), em bangalôs, residências 

modernistas, cinemas, escolas, hotéis e prédios art dèco e modernos. 

 Figura 06: Fachada da Escola Técnica Federal do Maranhão (1936 – 1941). 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2010. 

 

São edifícios representativos desde período, a própria sede dos 

Correios, na Praça João Lisboa (1931 - 1936), a sede do Banco do Brasil (1942), 

na Avenida Pedro II, o Banco da Indústria de Minas na esquina da Rua Oswaldo 

Cruz com a Avenida Magalhães de Almeida, o Palácio do Comércio (1941 - 

1943), além dos edifícios construídos nas novas avenidas e ruas abertas ou 

alargadas pelo Plano de Remodelação, Extensão e Embellezamento da Cidade, 

como a Escola Técnica Federal do Maranhão (Figura 06), construída entre 1936 

e 1941, inaugurada em 1942 e transformada em 1965 em Escola Técnica 

Federal do Maranhão (OLIVEIRA, 2010). 

A partir de 1940, o ímpeto modernizador dos gestores locais, passa a 

conviver com as ações preservacionistas do recém-criado Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN e, no âmbito local, com a Comissão do 

Patrimônio Artístico Tradicional, instalada em 1943: 

 
[...] 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, 1943). 
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2.2 De 1950 a 1970: funcionários e pioneiros 

 

O segundo período da arquitetura moderna em São Luís corresponde 

à transição da cidade comercial para a capital administrativa, quando o 

modernismo encontrou duas linhas de desenvolvimento na arquitetura local: a 

forte atuação dos órgãos do poder público federal como divulgador dos princípios 

modernos em sedes de instituições e empresas nacionais e a atuação dos 

primeiros arquitetos e engenheiros locais formados em instituições do Rio de 

Janeiro ou São Paulo, os verdadeiros pioneiros do modernismo na arquitetura 

maranhense.  

Edifícios como o prédio do Hospital Dutra, construído em 1950 pela 

empresa Cumplido, Santiago & Cia (Figura 07), e algumas casas da Avenida 

Getúlio Vargas, com os planos dos telhados em destaque, remetem a influências 

americanas da obra do arquiteto Frank Lloyd Wright. 

Entre os edifícios modernos construídos no centro neste período, 

destacam-se o Edifício João Goulart (Construtora Caiçara, 1957/1960), sede do 

IAPI (atual Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS) (Figura 08), a sede 

do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER, em 1957, na Rua 

Jansen Muller, o edifício sede do Banco do Estado do Maranhão - BEM na Rua 

do Egito (1963), o Edifício Sulacap na Rua de Nazaré e o Edifício Caiçara 

(Construtora Caiçara, 1964/1967), situado na Rua Grande (em terreno da igreja 

de N. Sra. da Conceição, demolida em 1939) como a primeira torre moderna de 

apartamentos da cidade, com dez pavimentos. 
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Figura 07: Hospital Presidente Dutra (Hospital Universitário). 

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

Por outro lado, os arquitetos e construtores locais atuavam no centro 

antigo da cidade e nas primeiras áreas de expansão da Avenida Getúlio Vargas 

até o João Paulo, principalmente em projetos e obras residenciais unifamiliares. 

Estes arquitetos pioneiros tiveram um papel pedagógico de explicar a arquitetura 

moderna para clientes potenciais, para constituir um mercado de projetos.  

A arquitetura moderna residencial se consolida com a obra do 

arquiteto Cleon Furtado. Nascido no Maranhão em 1929, e formado na faculdade 

de arquitetura do Mackenzie de São Paulo entre 1950 e 55, a trajetória de Cleon 

Furtado revela uma outra linha de entrada da arquitetura moderna no Maranhão, 

através da arquitetura residencial unifamiliar. 
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Figura 08: Edifício João Goulart recém-inaugurado, na década de 60. 

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

As residências modernas projetadas por Cleon Furtado e Braga Diniz 

estão inseridas no tecido histórico do centro, convivendo com exemplares de 

arquitetura do século XIX, mas também se espalham em vários bairros da 

cidade: ao longo da Avenida Beira-mar, no bairro do Apicum, na Rua do Norte, 

na avenida Getúlio Vargas até o bairro do João Paulo, e 

 
[...] 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. 
(LOPES; PFLUERGER, 2008, p. 92). 
 

Embora as influências da Carta de Atenas e dos postulados de Le 

Corbusier sejam uma base comum desta arquitetura com o período apontado 

por SEGAWA como “modernismo corrente” na arquitetura brasileira, este 

período da arquitetura moderna maranhense corresponde à fase em que 

Segawa identifica a consolidação e o aumento da influencia da “Escola Carioca” 

(1945 - 1970). 
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Em obras como a Casa Inglesa, a residência do engenheiro Ruy 

Mesquisa, e as residências projetadas por Cleon Furtado na Avenida Getúlio 

Vargas, a sede do DNER (1957), o Edifício João Goulart (1960), o prédio do BEM 

(1970), notam-se as características introduzidas pela arquitetura moderna de 

inspiração corbusiana, incorporando as diretrizes da Carta de Atenas (1933), 

mas também as contribuições da Escola Carioca de arquitetura moderna 

brasileira. 

 

2.3 Depois de 1970: modernizadores 

 

O terceiro período de desenvolvimento da arquitetura moderna 

maranhense se beneficiou do processo de expansão do sistema viário urbano, 

com a construção das pontes sobre o Rio Anil e da barragem do Bacanga.  

Este período é marcado pela atuação de construtoras e profissionais 

contratados por empresas e instituições locais e já imbuídos da missão de 

construir a arquitetura e a cidade moderna nas áreas de expansão em direção 

às praias e ao interior da ilha.  

A atuação de Cleon Furtado, por exemplo, ganha a escala de prédios 

públicos de médio porte, com o quartel da Polícia Militar, inaugurado em 1975 

(Figura 09), a sede do INCRA no Anil e outros. 

 

Figura 09: Nova sede do quartel da Polícia Militar, no Calhau 

. 

Fonte: POLÍCIA, 1975. 
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O mercado local atrai escritórios e empresas de consultoria e/ou 

construção, como a Wit-Olaf Prochnik Arquitetura e Planejamento S.C.L., a 

PLANAVE Escritório Técnico de Planejamento S.A. e a SEEBLA Serviços de 

Engenharia Emílio Baumgart Ltda., por exemplo, em grandes projetos e obras 

de infraestrutura urbana. 

Mas se destacam também as empresas locais contratadas para 

construírem os conjuntos de habitação popular, em uma linha de 

desenvolvimento da arquitetura moderna que predominou em São Luís, uma vez 

que a verticalização destas áreas de expansão da cidade só ocorreria no início 

da década de 1980. 

Assim, sob o influxo deste processo de urbanização acelerada em 

áreas novas da cidade, surge uma arquitetura baseada na funcionalidade e nas 

técnicas do concreto armado, com importantes exemplos de edifícios industriais 

e comerciais modernos, que impulsionaram a atuação de construtoras locais. 

São deste período, um bom número de prédios públicos, como os 

prédios da Escola de Engenharia (1969) e do Departamento de Biologia do 

Instituto de Ciências Físicas e Naturais (1970-1971) da Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA, e o edifício da Central de Abastecimento de São Luís - 

CEASA (1975), todos com projetos de Wit-Olaf Prochnik e também a sede do 

Departamento Estadual de Transito - DETRAN (1974), o prédio do quartel da 

Polícia Militar do Maranhão no bairro do Calhau (1975), com projeto de Cleon 

Furtado, a nova sede do IPASE (1975), no Apicum (Figura 10), e ainda a nova 

sede da Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL (1975) e do 

Ministério da Fazenda (1979), no Canto da Fabril.  

Além de importantes exemplares modernos construídos pela iniciativa 

privada, como o Edifício São Marcos (1974), no Monte Castelo, o Hotel Ponta 

d’Areia (1975), projeto de Wit-Olaf, o Hotel Quatro Rodas (1976), no Calhau, o 

Edifício Colonial (1977), construído no centro, a sede dos Supermercados 

Luzitana, no bairro do São Francisco, com grandes vãos e painéis decorativos 

nas fachadas, a sede da Maranhão Diesel S.A. (MARDISA), com calhetão em 

telhado borboleta, a sede da Distribuidora Maranhão Piauí (DIMAPI) e sua 

estrutura em concreto aparente, e outros. 
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Figura 10: Nova sede do IPASE no Apicum. 

 
Fonte: ESTE, 1975. 

 

A considerar as preocupações de Bonduki (2001), esta linha de 

difusão da arquitetura moderna em São Luís através dos projetos e obras de 

conjuntos de habitação popular, merece uma análise apurada da qualidade 

desta produção e suas relações com os postulados sociais da arquitetura 

moderna brasileira. 

Nota-se, da análise das obras deste período, que além das influências 

tardias da Carta de Atenas e Le Corbusier, há também referencias à arquitetura 

moderna brasileira pós-Brasília e em particular ao brutalismo paulista (1953 – 

1973).  

 

CONCLUSÃO 

 

Investigando as relações entre arquitetura e cidade, inferimos a 

existência de momentos distintos, mas que se cristalizaram em lenta maturação 

entre os mesmos, com forte influência de fatores externos e do contexto 

socioeconômico e político.  
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A primeira fase da modernidade que se expressa na arquitetura 

maranhense (antes de 1950) se inicia ainda na década de 30, com a construção 

do prédio dos Correios e Telégrafos (1931), e se consolida na década de 1940, 

junto com as intervenções propostas no Plano de Remodelação, Extensão e 

Embellezamento da Cidade de São Luiz, executado entre 1938 e 1945. Este 

momento corresponderia ao modernismo pragmático (1922 - 1943) de Segawa 

(1998), com forte presença do Art Dèco e do neocolonial. Neste momento 

instaura-se a tensão entre os modernizadores e os defensores da preservação 

da arquitetura remanescente do período colonial e do império. 

A segunda fase da arquitetura moderna em São Luís (1950 - 1970) 

coincide com o momento em que se efetiva a proteção a conjuntos urbanos no 

centro antigo e, ao mesmo tempo, se consolidam os vetores de expansão urbana 

para os núcleos do João Paulo, Anil e Olho d’Água, quando o modernismo 

encontrou duas linhas de desenvolvimento na arquitetura local: a forte atuação 

dos órgãos do poder público federal como divulgadores dos princípios modernos 

nos edifícios em altura de instituições e empresas nacionais e a atuação dos 

primeiros arquitetos e engenheiros locais formados em instituições do Rio de 

Janeiro ou São Paulo e influenciados pelos postulados de Le Corbusier, 

principalmente, na arquitetura residencial unifamiliar. 

O terceiro período de desenvolvimento da arquitetura moderna 

maranhense (depois de 1970) corresponde ao processo de expansão urbana ao 

norte, para São Francisco, Calhau e Ponta d’Areia, e ao sul, para o Itaqui-

Bacanga. Este período é marcado por três vertentes de atuação: grandes 

escritórios e empresas de atuação nacional, em projetos e obras de 

infraestrutura urbana; empresas locais dedicadas à construção de prédios de 

médio porte e dos conjuntos de habitação popular; e arquitetos locais e 

imigrantes, cujos trabalhos ganham escala com a disponibilidade de novas áreas 

urbanizáveis e demandas do poder público. 
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