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RESUMO: O artigo tem por objetivo analisar os influenciadores do atual estado 
dos azulejos em São Luís, abordando principalmente como se deu a 
necessidade de se criar um discurso de emergência patrimonial na cidade e logo 
após abordar um recorrente acontecimento de falso histórico que é facilmente 
notado no centro histórico. Desse modo, o trabalho elenca três, que afirmam o 
atual estado dos azulejos no Centro Histórico de São Luís, a) preservação não 
está limitada ao tombamento; b) a associação entre política e o 
“desenvolvimento” da cidade; c) a identidade do espaço depende dos valores 
que nele existem.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Nas raízes da cidade de pedra e cal, entrelaçada a ela ou caindo sobre 
suas estruturas, como chuva, existe outra cidade, uma cidade de 
imaginação e saberes, uma cidade que surgi das ideias de homens que 
vivem entre suas ruas. Uma cidade de papel e letras, de mapas, 
desenhos e fotografias, absurda, esquecida ou visionária, que ora se 
impõe ás pedras as suas palavras, traços e esquemas, ora prefere a 
solidez e o peso de histórias passadas. ”  

(LOPES, 2004). 

 

A proteção do patrimônio cultural é constituída com uma preocupação 

que abrange o mundo todo, e cada país tem por responsabilidade proteger esse 

patrimônio de modo a não perde-lo, pois ele carrega consigo uma memória que 

não está escrita, mas é uma memória “viva”, uma memória palpável (SILVA, 

2001). Dessa forma a proteção desse patrimônio existe através de políticas 

públicas, especificamente a política que é voltada para o patrimônio, que seria 

um dos pontos a serem analisados nesse artigo, como forma de contextualizar 

ou fundamentar certos pontos que serão discorridos no mesmo. 

                                                           
1 Aluno do 5° Período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNDB; 
2 Professor orientador. 



  
  

Esse artigo nasce da necessidade de se questionar sobre duas 

realidades encontradas em São Luís, a primeira seria a utilização dos azulejos 

em nossas fachadas puramente estético ou funcional? E como resistiram por 

tanto tempo em um espaço tão degradado e desvalorizado? Será que houve 

uma conscientização por parte da sociedade que o envolve? Essa primeira série 

de questionamentos tem como objetivo traçar um breve histórico 

socioeconômico que justifique ou que responda a essas questões e identificar a 

origem dessa riqueza que se encontra em São Luís. 

A segunda parte desse artigo é entender como se deu o tombamento 

do centro histórico de São Luís e correlacionar todos esses pontos ao atual 

estado dos azulejos que se encontram no centro da cidade. Também debater 

sobre o tema do falso histórico, o que se pode entender sobre esse termo, existe 

falso histórico em São Luís?   

Esse artigo será fundamentado em pesquisas bibliográficas. A 

pesquisa bibliográfica por sua vez será com temas relacionados ao Patrimônio 

Cultural da Humanidade, a relação entre a arquitetura e a economia que se 

encontrava em São Luís em determinadas épocas. Através também de 

levantamento estatístico e analise de documentários afim de enriquecer e 

fundamentar ainda mais o mesmo, tem como maior objetivo traçar uma 

cronologia desde de antes da chegada dos azulejos até a seu atual estado. 

 

1 A Chegada, Disputa e Criação da Cidade de São Luís 

 

A compreensão do atual estado e as questões que envolvem o Centro 

Histórico de São Luís, se fez necessário ratificar, preferencialmente de modo 

breve, a inevitabilidade do discurso sobre o tema aqui abordado (CUTRIM, 

2011). O objetivo inicial dentro de um contexto de economia mercantilista, era 

francês, formando assim no dia 8 de setembro de 1612 a cidade de São Luís, 

pelos dois franceses Daniel de La Touche e Fraçois de Rasilly, a tentativa de 

estabelecer uma França Equatorial acabou por se tornar frustrada.  

Os portugueses apenas três anos após a criação da mesma tomam 

para si o domínio, porém ao longo do século XVII, os holandeses em uma 

investida são os detentores dessa terra tão disputada. Contudo, assim como os 

franceses sucumbiram anteriormente aos portugueses, os holandeses caem 



  
  

diante à mais uma disputa territorial, inicia-se então definitivamente a 

colonização portuguesa (IBGE, 2010).  Os registros sobre uma terra rica e 

prospera eram constantes por viajantes, com uma incontestável possibilidade de 

desenvolver-se. Assim registrava Simão Estácio da Silveira (2013, p 69 e 86), 

em 1624:  

A excelência desta terra, consiste em muitas cousas notórias. A 
primeira, no ameníssimo céu, e salubérrimo ar, de que goza, aonde 
sempre é verão, e sempre está o campo, e arvoredo verde, carregado 
de infinita diversidade de frutas, cujos nomes, sabores, e feições, 
excedem a toda a declaração humana [...] Eu me resolvo, que esta é a 
melhor terra do mundo donde os naturais são muitos fortes, e vivem 
muitos anos, e contata-nos, que, do que correram os portugueses, o 
melhor é o Brasil, e o Maranhão é o Brasil melhor [...]. 

 

Por se encontra em uma posição estratégica litorânea, com 

características comuns com outras cidades detentoras de portos, São Luís 

exerceu um papel de bastante importância na produção econômica, sendo 

considerada o quarto maior centro exportador de arroz e algodão, logo após Rio 

de Janeiro, Recife, Salvador. A facilidade por vias marítimas de transporte de 

materiais e de especialistas em diversas áreas facilitaram o título de Atenas 

brasileira, a respeito desse conceito exaltador da cidade, Maria L. Launde 

Lacroix (2008, p. 67 e 69) ressalva que: 

O  culto  àquela  imagem de  sociedade  instruída,  representada por  
uma  constelação de estudiosos e intelectuais criativos, rendeu ao 
Maranhão o cognome de 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 a toda a sociedade, chegando a 
um posicionamento de contraposição ao Brasil da força e da 
incivilidade. A ideia de que a Atenas Brasileira era especial e superior 
foi aceita também pelo menos favorecidos, e o Maranhão em seu 
declínio econômico e cultural, por várias décadas foi nutrido por este 
orgulho. [...] Aquela efervescência intelectual do Maranhão do Século 
XIX, tão cantada pelas gerações subsequentes, restringiu-se a uma 
fatia mínima da população. A retumbante descrição desse passado 
resultou no começo de uma fantasia de singularidade, sempre 
crescente com o passar do tempo. Pela visão exagerada de um todo 
questionável esplendor, o maranhense sentiu-se superior às 
populações de outras províncias e procurou buscar uma diferença, 
ainda que mítica, em suas origens. 

 
Todos esses e outros diversos fatores corroboraram, em alguns anos 

mais tarde, para que a mesma agregasse o título de “Cidade patrimônio Cultural 

da Humanidade”, concedida pelo UNESCO, em 1997.   

 



  
  

2 A Criação da Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, a Ilha de São 

Luís 

A necessidade de se intervir esse espaço rico em histórias em modo 

de revitalização após determinado o perímetro tombado, no entanto devido a 

imensa dimensão do espaço a ser trabalhado e aos limites financeiros para tais 

projetos, pensou-se como solução viável para tal situação determinar um foco 

em uma área especifica, logo se concentraram as ações na Praia Grande3, pois 

se encontravam inúmeros imóveis e boa parte dos mesmos eram revertidos em 

azulejos.  

A Praia Grande representa um dos mais expressivos conjuntos 
existentes da arquitetura colonial brasileira. Enquanto outras cidades - 
Salvador, Olinda e as cidades históricas mineiras – possuem conjuntos 
importantes, somente São Luís, entre as grandes cidades brasileiras, 
contém uma área tão extensa, e ainda intacta. Não se pode presumir, 
porém, que esta falta de contaminação, resultado da morosidade do 
desenvolvimento econômico do Estado, continuará indefinitivamente. 
A preservação deste patrimônio excepcional, deverá ser tratado com a 
urgência já proposta no Plano Diretor de São Luís, como também pela 
UNESCO, no relatório elaborado pelo arquiteto Vianna de Lima 
(GISISGER, 1978, p. 5). 

 

Após a declaração feita pelo arquiteto John Gisiger4, no final da 

década de 1970 no Governo de João Castelo inicia um novo projeto de meta 

para seu governo, a preservação do Centro Histórico de São Luís.  

                                                           
3 Por ausência de um nome próprio para denominar toda área do Projeto, assumiu a imprecisão 

geográfica de designa-la Praia Grande. Apenas a parte central do projeto é vinculada a tal termo, 
sabendo que de fato ele comtempla desde o Cais da Sagração, ao norte, até o Desterro, ao sul, 
(MARANHÃO, 1981). 
4 John Ulric Gisiger. Arquiteto formado pela Cornell University, dos Estados Unidos, realizando 

projetos em importantes empresas internacionais e brasileiras. Trabalhou em conjunto ao 
engenheiro Luiz Phelipe Andrès e do arquiteto Ronald de Almeida Silva, John Gisiger foi um dos 
diretores do grupo de Trabalho criado em 1979 para desenvolver projetos para a preservação do 
centro histórico 



  
  

Figura 01 - Foto do Livro Renovação Urbana da Praia Urbana 

Fonte: Apresentação do PRCH, cedida por Andrès5 

 

Ao longo dos anos foram feitas diversas melhorias em áreas dentro 

do perímetro determinado como patrimônio, esforços em conjunto de muitas 

ciências, buscando uma requalificação para um espaço que já tem seu valor 

reconhecido, apesar dos diversos esforços e de inúmeras melhorias o insucesso 

da política patrimonial é um fato que está presente não somente em São Luís, 

Pedro Funari e Sandra Pelegrini (2006, p. 34-35) afirmam que,  

Os antigos núcleos latino-americanos, apesar da heterogeneidade dos 
contextos históricos, sociais, políticos e urbanos que enfrentam, 
atualmente, deparam-se com problemas comuns, tais como 
privatização dos espaços públicos, degradação do patrimônio cultural, 
precária qualidade de vida, presença predominante de população 
residente de baixa renda, subemprego, ineficiência nos serviços 
prestados aos cidadãos e dificuldades de acesso ou total ausência de 
equipamentos urbanos. As deficiências no âmbito da sustentabilidade 
dos processos sociais e institucionais, a crescente agressão ambiental, 
a destruição e  

                                                           
5 Luíz Phelipe Carvalho de Castro Andrès, desde 1980, atua em atividades voltadas para o 

patrimônio. Fez mestrado em Desenvolvimento Urbano na UFPE. Pertenceu ao Conselho 
Consultivo do IPHAN (desde 2000) e ao Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da 
Cultura (desde 2007). Foi coordenador Administrativo do Programa Preservação e Revitalização 
do Centro Histórico São Luís (1983-1984) e coordenador Geral do Programa de Preservação e 
Revitalização do Centro Histórico (1984-1989). Atualmente é conselheiro do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional onde integra a Câmera do Patrimônio Imaterial; 
ocupante de cargo comissionado da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Maranhão; professor do Curso de Arquitetura da UNDB - Unidade de Ensino Superior Dom 
Bosco; diretor da Unidade Vocacional Estaleiro Escola e professor da Faculdade Estácio São 
Luis. Membro da Academia Maranhense de Letras. 



  
  

 

O Projeto Reviver que seria uma etapa avançada do projeto da praia 

grande, esse momento ocorre em 1987, momento esse em que o maranhense 

José Sarney assume a presidência da república. As obras que foram realizadas 

nessa época também estavam concentradas ainda na Praia Grande, porem 

foram realizadas outras obras fora do limite do tombamento federal, mas 

estavam de acordo com o tombamento estadual que foi feito em 1986. Entre os 

anos de 1987 e 1988, o projeto ainda resistia com seu nome de PPRCH, contudo 

em 1989 é denomina a referência ao mesmo como Projeto Reviver.  

Pode-se enfatizar que durante essa etapa da obra tiveram como 

processos primordiais a recuperação da infraestrutura urbana da área, reforma 

de jardins e praças, saneamento básico, alargamentos de calçadas, instalações 

de iluminação subterrânea, instalações telefônicas subterrâneas, com o objetivo 

de limpar a paisagem.  

Esse período representou uma retomada dos investimentos no bairro 
da Praia Grande, que foi inteiramente recuperado. Foram beneficiados 
10,7 Km² de área urbana (tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional), 
abrangendo 15 quadras e 200 edificações com as seguintes 
intervenções: Recuperação integral da infra-estrutura urbana com a 
renovação das redes de água, esgoto e drenagem. Estas obras 
ensejaram o descobrimento das galerias subterrâneas com mais de 
200 anos de existência. Construção das novas redes subterrâneas de 
energia elétrica e telefonia, que permitiram a retirada definitiva dos 
pesados postes de concreto, transformadores e do emaranhado de 
cabos que agrediam a harmonia do conjunto. Instalação de nova 
iluminação pública utilizando postes de ferro fundido, arandelas e 
lampiões. Construção de praças, jardins e alargamento das calçadas 
de cantaria, voltando às dimensões originais conforme a 
documentação fotográfica do final do século XIX. Restauração de 
becos e escadarias e pavimentação das ruas com paralelepípedos, 
que permitiram a reconstituição de detalhes construtivos do pavimento 
original [...] (ANDRÈS, 1998, p. 88).  
 

É de vital importância compreender que existiam 3 (três) 

tombamentos distintos, um tombamento estadual, um tombamento federal e um 

tombamento mundial (Patrimônio Mundial da Humanidade).  

 

 

 

 

 

 



  
  

Figura 02 – Limites de Tombamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPLAN 

 

De fato, do alto investimento nessa área, nesse período, contribuiu 

substancialmente para a melhoria em aspectos arquitetônicos e de áreas 

urbanas onde os projetos estavam sendo executados e voltados. 

 

3 Identidade Cultural e Formação do Legado Histórico  

 

O colonizador de São Luís, os portugueses, deixaram sua marca em 

todo o centro histórico, rico em diversos aspectos, onde implica uma identidade 

forte, foi uma luta intensa, afirmava Rios (2005, p. 10) “São Luís foi fundada pelos 

franceses em 8 de setembro de 1612, passando, em 1615, para o domínio dos 

portugueses e ficando, a partir de 1641, três anos sob o domínio dos holandeses. 



  
  

Voltou depois para o jugo dos portugueses”, elementos de todos os tipos são 

encontrados no centro histórico, local onde se concentrou grande parte dos 

portugueses.   

O que se pode observar na cultura da população Maranhense é uma 

particularidade, que tem como formação o plurirracial, os formadores dessa 

cultura estão distribuídos e se correlacionam com a diversidade étnica que é 

proporcionada de forma livre por seus próprios motivos, tornando assim uma 

sociedade pluriétnica. Pode-se entender que diante das diversas disputas 

ocorridas para colonizar este espaço, e as diversas transformações que 

ocorreram através dos anos que a origem que se tem no Maranhão é enorme: 

indígenas tupinambás, brancos e negros escravos, estão marcados na bandeira 

cultural (FERRETI, 2003).  

 

3.1 Os Azulejos Também Falam: Função x Estética 

 

“–Filmem um carro correndo em uma estrada, acelerem a velocidade 
da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então que prova temos 
de sua existência? O tempo dá legitimidade a sua existência. O tempo 
é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da 
matéria.” 

(Lucy, 2014) 

 

O papel dos azulejos como agregador de valor aos casarões de São 

Luís é indiscutível, uma prova de soluções viáveis limitadas pela tecnologia da 

época, a prova de quem passou por esse espaço e deixou uma marca registrada, 

são palavras que não foram escritas, mas falam muito com seu silêncio. O 

azulejo compõe boa parte das fachadas das casas antigas e são detentores uma 

beleza muito peculiar. Devido a facilidade de troca de mercadorias por se 

encontrar no litoral são importava escravos e manufaturas da Europa, e 

exportava mercadorias e alimentos (MARTINS, 2005). 

Além da importância arquitetônica, os azulejos caracterizavam uma 

evolução arquitetônica em um determinado local, um exemplo disso é o próprio 

Nordeste, principalmente São Luís que no século XVII passa por uma ótima 

época econômica, no século seguinte, os painéis formados através dos azulejos 

já se concentram principalmente no Rio de Janeiro, que passa por uma época 

de grandes exportações de ouro no pais colonial (ALCÂNTARA, 2001). 



  
  

Através de diversas técnicas e de intenso trabalho manual para 

produção de azulejos, os portugueses tonaram São Luís a mais lusitana de todas 

as capitais brasileiras. Tendo uma peculiaridade de que, se os painéis de 

azulejos portugueses fossem colocados em posições especificas, poderiam ser 

vistos de várias formas. Essa característica agregou e sofisticou os já refinados 

azulejos provenientes de Portugal se diferenciando da produção dos outros 

países da Europa (DUARTE, 2007).  

O papel estético que os azulejos têm é algo incontestável, o papel 

como elemento decorador é um fato que deve ser considerado, Martins (2012, 

p. 25) afirmará que, “entre artifícios, pintores e artistas, os azulejos são motivos 

de inspiração”, porém o devido valor só vem através de informação, como 

valorizar algo que você desconhece? A conscientização de todas as pessoas 

que transitam, moram, trabalham ou exercem qualquer ative nesse espaço, 

precisam se conscientes do seu papel de preservar. 

O azulejo também tem uma função importante que é a refração, como 

São Luís é um lugar quente e semiúmido, com altos índices de insolação 

algumas defesas foram criadas para minimizar esses impactos causados pelos 

intemperes do clima local, os azulejos foi apenas um das diversas solução que 

foram utilizados nos casarões de São Luís, por se encontrarem em grande parte 

nas fachadas dos casarões, ele tinha o papel não somente de proteger do sol, 

mas da chuva também, para não existir ou minimizar esse contato direto com as 

paredes da edificação, levando em consideração que eram paredes revestidas 

com barro(PAIS, 2009). 

 

 3.2 Falso Histórico  

 

Os azulejos encontrados em São Luís dispõem de uma fachada no 

estilo tapeta, que implica na repetição de um padrão, buscando uma simetria 

estética. Segundo Andrès (2000, p.45) grande parte dos azulejos encontrados 

nas grandes fachadas dos casarões de São Luís tem como origem, Portugal. 

Calado (1998, p.13) reafirma a relevância dos azulejos como elemento artístico 

e plástico, afirma ele: 

Efectivamente, entre nós, o azulejo tem sido sobretudo entendido como 
um elemento com excepcionais condições para garantir a animação 
das superfícies com a “mais valia” de ser dotada de particulares 



  
  

capacidades para refletir a luz que recebe. Para além desse efeito 
reflector, a superfície vidrada proporciona o espelhamento que vai 
sugerindo novas formas em permanente mutação cintilante (subtil, 
indirecta e misteriosa), enquanto vai mantendo imagens sobrepostas 
da estrutura ritmada com a própria decoração. Este fenômeno, que 
depende diretamente da incidência de luz solar e do acidente, 
assegura situações de misterioso imprevisto, em constante mutação, 
cujo o permanente espetáculo, acaba por consistir em uma qualidade 
intrínseca dos exemplares da arquitetura azulejada.      
 

O tempo é o vilão dessa memória, o desgaste, o uso inadequado e 

improprio prejudicam esses elementos arquitetônicos, nos quais os mesmos 

necessitam de restauro ou algum tipo de reparo, até mesmo troca.  De acordo 

com o Iphan (1992), toda e qualquer modificação que nos casarões tombados 

devem ser comunicados e autorizados pelo mesmo, porem deve se ter cuidado 

com o chamado “falso histórico”, que segundo DPH6 (Departamento de 

Patrimônio Histórico), “ocorre quando são realizadas intervenções, reformas ou 

reconstrução que alterem traços característicos de um patrimônio”, logo 

repaginar uma fachada com azulejos que não foram fabricas na época em que 

eram utilizados os originais de forma a agredir um padrão tão buscados pelos 

portugueses se caracteriza como um falso histórico. 

A incorporação de um elemento não corresponde aquele contexto, 

porém deixa parecer que pertence, compromete a realidade ali que se busca, de 

fato que o que se encontra não são réplicas, mas em alguns casos, o uso de 

modernos azulejos que por leigos é imperceptível tal diferença. Segue anexo de 

azulejos tanto de Portugal como os que são encontrados em São Luís: 

Figura 03 – Reprodução de fotos de azulejos registrados do Catálogo de Azulejos da Fábrica 
Dezevas (Porto-Portugal)  

 

 

Fonte: CALADO (1998) 

                                                           
6 DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. O tombamento significa um conjunto de 

ações realizadas pelo poder público com o objetivo de preservar, por meio de legislação 
específica, bens culturais de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, impedindo que 
venham a ser demolidos, destruídos ou mutilado 



  
  

Azulejos que de fato fazem parte do imenso acervo que se encontra 

em Portugal. 

 

 Figura 04 – Reprodução de alguns dos diversos azulejos encontrados no Centro de São Luís. 

 

Fonte: Catalogo dos Azulejos de São Luís (2004) 

 

O que se observa é uma fidelidade aos traços e a características 

visuais nos dois azulejos, apesar de estarem em locais tão longínquos, porém 

advém do mesmo fabricante. O Jornal pequeno (2008), realizou uma entrevista 

frisando a negligencia dos órgãos responsáveis pelo estado degradável em que 

se encontra o Centro Histórico, porém é importante ressalta que esses órgãos 

também são responsáveis por fiscalizar esses atos de possível “falso histórico”, 

afirmavam que: 

A degradação dos casarões de São Luís – causada pela 
insensibilidade dos proprietários e pela atuação tímida dos órgãos 
federais, estaduais e municipais responsáveis pela preservação do 
patrimônio histórico [...]. Segundo a Coordenadora de Cultura da 
UNESCO, Jurema Machado, existem lacunas nas ações realizadas 
pelos órgãos responsáveis. As equipes são reduzidas e os trabalhos 
existentes são insuficientes.7 

 

É imprescindível o restauro e reutilização do Patrimônio, porém é 

necessário a busca de um espaço que retrate uma realidade que se perpetua 

durante os séculos, sem utilização de artifícios que corrompem essa realidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

É importante ressaltar que um dos grandes influenciadores da 

economia na atualidade é o turismo, um turismo carente de um tempo que não 

                                                           
7 Reportagem veiculada pelo Jornal Pequeno do dia 14 de setembro de 2008. 



  
  

se encontra mais, e São Luís tem esse potencial, porém parece desconhecer o 

mesmo, como mencionado nesse artigo, foram feitos projetos ao decorrer dos 

anos que foram brutalmente comprometidos por uma descontinuidade dos 

projetos na troca de gestão seja ela municipal, estadual ou federal. Nessa 

perspectiva, Phelipe Andrès (2007, p. 27) corrobora o quão foi decisiva o 

incentivo do PPRCHSL na preservação do Centro Histórico de São Luís, e afirma 

que:  

 
[...] O Centro Antigo está aí. Obra de um Programa de Preservação que 
durou 27 anos. Um trabalho muito bem feito. [...] Obras que estão 
funcionando bem e provam que é possível uma área histórica 
sobreviver às incongruentes da vida contemporâneo [...].  

 

É necessário primeiramente requalificar a área como um todo já que 

possui diversos bairros em sua demarcação, por diversos motivos um dos 

problemas mais agravantes, é o não incentivo por meio de suporte para pessoas 

que residem no local, de modo a torna o local mais comercial do que residencial, 

pois uma área que só funciona comercio em sua boa parte acaba que tento um 

“horário de funcionamento”, logo esse espaço fica inutilizável em certos horários. 

Todas essas medidas devem preservar o patrimônio como um todo, 

logo os azulejos que revestem as fachadas dos casarões serão preservados, por 

se tratar de um elemento que está em um contexto histórico muito mais amplo, 

se necessário a fabricação de algumas peças que não existem mais pra repor 

algumas fachadas, mas tomando pra si o princípio que foi utilizado buscando 

uma representação fiel de onde vai ser utilizado.   
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