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RESUMO: A estilística Moderna baseada na simplicidade formal, no uso de 
novos materiais e na criação de uma identidade nacional e local, sofreu ampla 
divulgação, chegando a muitos estados, inclusive o Maranhão, portando um 
embasamento político e higienista. Baseada em tal assertiva, o presente trabalho 
almeja diagnosticar as influências modernistas deixadas em solo maranhense, 
especificamente na edificação SESC Deodoro. Assim, após as pesquisas, pode-
se constatar que o modernismo desencadeou uma série de inovações no tecido 
antigo da cidade, atualizando-a. E conclui-se que embora houvesse uma busca 
pela identidade local, o que houve no SESC Deodoro, foi a absorção de linhas 
morfológicas existentes em prédios de outras localidades, evidenciando o um 
possível distanciamento com a cultura local.  
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INTRODUÇÃO 

O itinerário da arquitetura Moderna é muito amplo no mundo, mas 

também no Brasil, e no Nordeste também, que embora não apresente tanto 

referencial teórico quanto ao desenvolvido sobre a arquitetura moderna no Sul e 

Sudeste, recebeu também grande parcela de influência de tal estilo. 

Chegado ao Maranhão com um embasamento muito ligado à política, 

às questões higienistas, este já havia conseguido ganhar a feição de boa parte 

da população, através de meios de comunicação como jornais e o cinema. É 

certo que este alterou a forma de edificar e pensar a cidade. Questiona-se até 

que ponto a arquitetura moderna elencada ao SESC Deodoro conseguiu manter 

sua autenticidade maranhense. Algumas hipóteses foram levantadas para tal 

indagação, tais como que a caracterização estética e morfológica do SESC o 
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definem como sendo genuinamente maranhense, ou mesmo que esta não é 

genuína se considerarmos que havia muita importação de modelos já prontos. 

Assim, a presente pesquisa está baseada em pesquisas bibliográficas 

e pesquisas de campo, tanto na obtenção de fotográficas como na busca por 

dados históricos, tanto da edificação como do estilo moderno na capital 

maranhense. E se justifica à medida que a escassez de informações prejudica 

tanto estudantes quanto profissionais que atuam na preservação do acervo 

moderno, o que ocasiona a descaracterização quase que completa de tais 

edificações. 

É de se pensar que embora muitas pesquisas venham sendo feitas a 

respeito da arquitetura colonial no Maranhão, um outro estilo já vivido está sendo 

apagado aos poucos da memória da cidade. Assim Lopes define que é 

necessária uma maior busca por investigar tal temática, uma vez que ela é 

imensamente imprescindível para se entender a funcionalidade da cidade 

moderna. 

Assim, de modo a diagnosticar as especificidades morfológicas, 

funcionais e estéticas do SESC Deodoro em São Luís, e ver nele o modernismo, 

este paper busca identificar o que foi o movimento moderno no Maranhão, 

analisar o Edifício SESC Deodoro de tal modo a caracterizá-lo por suas feições 

modernistas maranhense e entender o contexto e influências do movimento 

moderno no prédio SESC Deodoro. 

 

1 MODERNISMOS 

 

1.1 Modernismo Maranhense: o urbanismo chega primeiro, a arquitetura 

logo em seguida 

 

Em conformidade com Costa (2016), o período de modernização da 

grande capital São Luís, ocorre basicamente no mesmo período histórico do 

governo “democrático autoritário”5 de Getúlio Vargas.  E assim como ocorreu em 

São Paulo, de acordo com Zuffo (ca 2009), principalmente a partir dos anos 30, 
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arquitetura e urbanismo assumem um” modernismo político”. Ainda conforme 

Costa (2016), as maiores propostas de alterações para o Brasil, estavam ligadas 

diretamente às cidades. Para esse governo, o Estado Novo, à cidade deveria ser 

o palco para os novos tempos, esta deveria ser ícone do moderno. 

Lopes (2013), diz que a vontade de se modernizar não iniciou com 

governo de Saboya (aliado de Vargas), mas desde o século XIX já havia uma 

busca, um anseio pela modernização de São Luís, com o governo de Saboya 

esse desejo apenas se torna maior, e próximo da concretização. Esse anseio, 

deve-se em parte pela produção literária, que acompanhava as novidades da 

Semana de Arte Moderna de 22, pois assim como os diversos outros estilos 

arquitetônicos, começou através de ideologias e produções culturais. Mas 

também devido ao contato mais próximo que passaram a ter com os Estados 

Unidos, através do cinema e notícias hollywoodianas, isso conforme Lopes 

(2013).  

Como mencionado anteriormente, a política da era Vargas estava 

focada quase que exclusivamente na remodelação das cidades, segundo Lopes 

(2013) com o objetivo de tirar a feição Colonial da capital, o que era mal visto por 

Vargas por ressaltar o domínio e predominância dos estrangeiros, as renovações 

urbanas vinham para afastar o jugo enfrentado enquanto colônia. 

Havia um incentivo forte pela modernização por parte do governo, 

mas tanto Costa (2016) quando Lopes (2013) explicitam que parte da população 

desejava profundamente a modernização da cidade” viam-se em uma cidade 

“ancestral”, enquanto a outra parte defende a preservação da cidade museu. O 

próprio governo e indeciso, por um lado queria modernizar para apaziguar as 

memórias passadas, por outro preservar, pois, o estilo Colonial era visto como a 

base da identidade nacional, e além de modernizar ambicionavam a criação de 

uma identidade nacional (COSTA 2016). 

O ato modernizador aconteceu conforme Pflueger e Furtado (2017) 

com a abertura da Avenida Magalhães de Almeida. Os planos de remodelação 

de Saboya bem como o de expansão de Ruy Mesquita, fomentaram e 

certificaram a incisão do modernismo, com as aberturas feitas no tecido antigo 

provindo de Ordenações Filipinas. Para essas aberturas “higienistas” serem 



 

  
 

  

feitas diversas construções coloniais vieram abaixo, e como nova arquitetura 

foram inseridos o estilo Moderno, Neocolonial e Art Déco. 

Costa (2016) afirma que enquanto a capital recebia a modernização, 

o estilo dividia espaço com outros como, por exemplo, o Neocolonial (que era 

visto como a revisitação do Colonial) e o Art Déco, sendo o segundo afirmado 

por Lopes (2013) como meio de atribuir feições modernas a cidade. O estilo foi 

presidido ainda pelos “Neos” (Neoclássicos, Neocolonial) que possibilitaram uma 

transição suave para o estilo moderno. 

Para Lopes (2013) Arquitetura Moderna chega na década de 50, 

quando prédios de organizações ligadas ao governo foram edificados. Quanto 

as feições, estas eram tanto lecorbusianas como wrigtianas, a exemplo do 

hospital Dutra que parece refletir a arquitetura de Wrigth. De acordo com 

Pflueger e Furtado (2017), o primeiro prédio moderno em concreto armado em 

São Luís foi a Agência de Correios, em 1930, confrontando a assertiva de Lopes 

(2013).  

Quanto as linhas do modernismo que foram seguidas na capital, 

Costa (2016) diz que é ingênuoa apontar uma ou outra vertente como modelos 

únicos. Conforme Lopes (2013) possuímos tanto influências Paulistas como de 

Regionalismo (já que nosso estudiosos e influenciadores formavam-se em 

Recife) 

A arquitetura do estilo Art Déco, bem como a Novarquitetura, como 

era chamado o estilo moderno, acabaram sendo aceitos, vistos estarem 

presente nas Produções hollywoodianas.  Essas Novarquitetura eram 

caracterizadas pelo uso de ângulos retos e telhados não aparentes, ainda nesse 

momento passa-se aceitar o uso do vidro como divisórias para com o meio 

externo e começa a se a usar o vidro nas esquadrias na fachada. 

Assim, o urbanismo encabeçado por razões políticas abre espaço na 

cidade para uma nova arquitetura pautada, sobretudo em questões e higienistas, 

e na retirada da feição Colonial que a cidade de São Luís possuía. 

 

 

 

 



 

  
 

  

1.2 A Tipologia Modernista: autenticidade estética pós-tradição 

 

O cenário em que foi instaurada a necessidade de adequação ao 

modernismo, se impôs como um momento de desfragmentação da sociedade 

intelectual dos princípios, não só estéticos e morfológicos, mas também da 

existência intrinsecamente tradicional do ideário nacional. Ainda que o 

movimento Moderno preconizasse instaurar uma congruência globalizante por 

meio de seu dinamismo, progressivamente se desenvolveram linhas alternativas 

de apropriação de suas diretrizes, que originaram uma tradução subjetiva à 

regionalidade (GIDDENS, 1991). Não obstante, o movimento se comprometeu 

de tal maneira no Brasil, adotando essa dualidade com bases imprescindíveis 

fomentadas na contestação da modernidade ocidental; e ainda assim, 

demonstrou sua amplitude heterogênea ao diversificar-se em distintos contextos 

sociopolíticos locais. 

O processo de adesão ao modernismo, no Brasil, se instaurou graças 

a busca de intelectuais por uma expressão artística legitimamente brasileira, 

almejada não só para enaltecer a variedade regional, mas também incrementar 

a efervescência dos movimentos nacionalistas do século XX (MARTINS, 2015). 

Martins incentiva a desfragmentação do movimento em seus axiomas básicos, 

da ruptura e tradição, para melhor compreender como o modernismo se 

consolidou no país, desenvolvendo uma autenticidade nacional ao longo desse 

período. Nesse contexto, corrobora Costa (2008), em meados de 1930 a 

modernidade brasileira se promovia levantar a brasilidade de formas autônomas, 

que se desdobravam concomitantemente na cultura e política, para a 

congregação das diversas culturas regionais que fomentassem o apuro da 

genuína modernidade nacional. 

No que se incumbe tratar da arquitetura moderna brasileira, além de 

suas construções sociais, é de suma importância estética recorrer à comparação 

das tipologias e dos modelos, que concorrem denotar a máxima dualística do 

movimento moderno: a produção serial em detrimento da autenticidade 

tradicional (CURTIS, 2008). A proposta moderna dos anos 30 era substanciar a 

redefinição do Estado nacional, ainda que estas não obstruíssem a promoção 



 

  
 

  

dos ideais vanguardistas eruditos no país, homologada por suas distintas 

propostas regionais. 

Ademais, ao tratar objetivamente do movimento modernista no 

Maranhão e, especificamente, em São Luís, a apuração das tipologias 

naturalizadas no país e como essas sofreram adaptações conforme às suas 

especificidades – regional, estética e morfológica – deve preceder o processo 

analítico de sua estética consolidada. Os tipos, segundo Argan (2001), são 

produto das transformações tecnológicas, sociopolíticas e culturais, que 

fomentam-se através da transmissão de práticas e técnicas arquitetônicas 

conforme sua demanda estilística. Nesse viés, é que se habilita a mutabilidade 

estilística da arquitetura para adaptar-se a um determinado movimento estético 

por meio da catalogação dos tipos arquitetônicos, sendo estes: de elementos 

estruturais, de elementos decorativos e de ordem espacial (funcionalidade).  

No limiar do modernismo pioneiramente nativo, as adaptações 

brasileiras foram essenciais para a implementação sustentável das novas 

tipologias oriundas do repertório arquitetônico europeu moderno. Conforme 

declara Zuffo (2009), essas primeiras implementações consistiam na predileção 

por convenções básicas das formas puras – geometricamente ordenadas para 

promover a leveza visual -, a segregação dos elementos estruturais daqueles de 

vedação, com ampla utilização de pilotis, que integrassem a arquitetura com o 

espaço, a cultura e o clima, particularmente. A intencionalidade desse 

movimento se desenrola sob a análise de suas bem-sucedidas interpretações 

nacionais, a exemplo dos projetos de Lúcio Costa, Afonso Eduardo Reidy e 

Oscar Niemeyer. 

O modernismo maranhense, conforme afirma Costa (2008 apud 

LOPES, 2008), surge em um engendramento político favorável à implantação de 

um regime cosmopolita com viés industrial. A crise econômica rural foi de suma 

importância para o deslocamento da subsistência campestre, até então 

imperativa no estado, para a conjuntura urbana industrializada. Dentre alguns 

dos fatores apelativos do modernismo para São Luís no início do século XX, se 

esboçam as diversas possibilidades de interesse sociopolítico, como a 

glorificação do capitalismo e dos automobilísticos, bem como a fomentação de 

instituições públicas e a proposta de habitação em série (CURTIS, 2008).  



 

  
 

  

Esse caráter distinto fez com que o mesmo engajasse vários adeptos 

da elite industrial, por se apresentar como um desafio aos ideais mimetizados do 

tradicionalismo defendido na época e, assim, assimilando-se às vertentes de 

reforma social em ascensão, que buscavam superar o atraso sociopolítico e 

material do país (COSTA, 2008). Objetivamente, o movimento tomou 

características autoritárias congruentes ao seu contexto geopolítico vigente, que 

impôs desfalques à preservação do patrimônio graças as suas diretrizes de 

caráter evolutivo.  

Conforme afirma Lopes (2008), ao sofrer as consequências da crise 

econômica, a capital maranhense busca se consolidar como um verdadeiro polo 

administrativo; para tanto exigiu-se a implementação de critérios que, em 

conjunto, favorecessem a adequação e rigor tipológico da modernidade. O Plano 

de Remodelação, concebido por Paulo Martins de Sousa Ramos, foi o pontapé 

inicial para que se impusessem a valorização de itens morfológicos, que se 

contrapunham ao establishment da arquitetura mimetista e tradicional – a 

exemplo das medidas de higienização, implantadas para conferir maior 

salubridade ao conjunto da cidade, e do alargamento das avenidas para a 

implementação do comércio automobilístico. 

Assim, os arquitetos modernistas foram capazes de sortir a 

arquitetura de ritmo e brasilidade, ao proverem a dimensão multifacetada através 

de conceitos tipológicos como curvas, brises e pilotis; assim, semânticas às 

disposições pragmáticas regionais. Conforme declara Zuffo, essa arquitetura 

busca valorizar a representação primária do movimento com linhas geométricas 

e tipologias estéticas para criar uma analogia gráfica do rigor progressivista; isto, 

feito com maestria e equilíbrio de modo a suscitar a sua conformidade regional, 

como a implementação dos brises e muxarabis para adequação climática, por 

exemplo. 

Ainda corrobora Costa, sobre a tipologia e o caráter mais subversivo 

da ordem projetual oriunda da produção em série, que a utilização de adaptações 

nativas e materiais regionais para construção de edificações exemplifica sua 

singularidade iconográfica em comparação aos seus predecessores. Elementos 

como o vidro, o ferro e o concreto armado estavam sendo agregados para um 

arremate estrutural e estético, que deveria ainda suprir as necessidades 



 

  
 

  

pragmáticas da edificação (CURTIS, 2008). Logo, o Modernismo caracterizou-

se como um objeto de implementação dos novos preceitos, sob a ótica de uma 

conjuntura política e regional autenticamente assimilada ao contexto 

ludoviscence, que premeditou adaptações básicas – como a predileção de 

materiais nativos, aos materiais europeus – para as edificações modernas da 

época. 

 

1.3 Um pouco da história do SESC 

 

Adotando como base artigos de jornais retratando a realidade 

passada do SESC, o próprio se instalou na capital maranhense no ano de 1947, 

o contexto histórico onde o mesmo se estabeleceu na capital consiste em meio 

as guerras no exterior e na área nacional se tratava da ditadura, como 

catalogado por O Imparcial (20 nov. 1947).  

A sigla SESC representa Serviço Social do Comércio, o prédio 

funcionava como uma delegacia que prestava assistência médica social. 

Segundo um artigo catalogado no O Imparcial (20 nov. 1947), o dr. Mata 

Roma afirmou fazer o necessário para que a implantação se tornasse uma 

realidade para o estado, considerando assim todos os benefícios que a sua 

implantação traria aos comerciários residindo na cidade.  

De acordo com a entrevista dada pelo dr. Astério Dardeau Vieira ao 

jornal O Imparcial (07 nov. 1947), este relata que o SESC é 80% financiada pelos 

comerciários, que tem o desígnio de assistência médica social aplicando assim 

melhora ao padrão de vida dos comerciários, têm o anseio de prestar assistência 

para com a maternidade tendo a cogitação do foque no problema quanto a 

tuberculose no estado do Maranhão. 

A delegacia do SESC em Belém - Pará foi instalado nos moldes de 

São Luís, isso segundo o Imparcial (20 nov. 1947) o delegado afirma almejar 

estar sempre em contato direto com os comerciantes em busca de entender 

melhor as necessidades que sofrem, algo interessante a ser dito a respeito da 

questão dos dormitórios foi o método de seleção dos dormitórios as pessoas que 

era feito por meio de sorteio e os sorteados eram divulgados através de jornal. 



 

  
 

  

De acordo com Borges (2005) onde se localiza atualmente o Sesc e 

a Biblioteca Benedito Leite anteriormente encontrava-se o quartel do 5 º Batalhão 

que posteriormente foi demolido, dos escombros primeiramente se construiu a 

biblioteca benedito leite, na mesma época da década de 50 e posteriormente foi 

erguido novo prédio do SESC. 

Mesmo o SESC estando presente no território maranhense não 

significou que se estabeleceu firmemente a um prédio e foi passando de um a 

outro e só em 1966 que se estabeleceu a sede na cidade inicialmente em um 

imóvel próprio na Rua da Estrela próximo à Praça Cândido Mendes. Entretanto 

foi transferida para a Av. Gomes de Castro, próximo à Praça Deodoro (IBGE). 

Borges (2005) afirma que os comerciários eram vistos pelas 

redondezas da praça em horário de entrada e saída por conta do transporte 

coletivo, e no horário do almoço por conta da localização do SESC que os 

comerciantes buscavam pelo mesmo almejando pagar menos por uma boa 

refeição. 

O prédio erguido dos escombros foi totalmente modelado com moldes 

de uma arquitetura moderna, uso de pilotis, muitas esquadrilhas em vidro, linhas 

alinhadas de sentido vertical com rumo horizontal que se assemelham ao brise-

soleil, uso de lajes, forma totalmente ortogonal. Nas adjacências do ano de 1967 

o contexto histórico da época se encontrava sendo articuladas as construções 

de expansão como as pontes e o conjunto da Cohab. 

O brise-soleil é um aliado quando se busca conforto térmico interno, 

lumínica e visual, sua definição para ser projetado depende diretamente de 

fatores como proteção, privacidade, luminosidade, viabilidade, visibilidade, 

plasticidade. (BARBOSA E PORTO, 2005). Por este e outros elementos 

presente no prédio a arquitetura foi considerada moderna por muitos anos, 

diferente da arquitetura encontrada ao lado da Biblioteca Pública Benedito Leite 

que tem aparecia mais clássica, prédio do Sesc descrito na imagem abaixo de 

um antigo cartão postal.  

 
 
 
 

Figura 1 - Cartão Postal SESC 



 

  
 

  

 
Fonte: IBGE 

 

 
Em uma realidade mais recente o prédio foi remodelado, entretanto 

desta vez nos moldes de uma arquitetura contemporânea como representado no 

anexo I, entretanto nos dias atuais o Sesc se encontra sofrendo por modificações 

fazendo restruturação de partes do edifício. Para futura representação, o prédio 

será remodelado nos moldes de uma arquitetura internacional, como processo 

evolutivo se dar a imagem anterior como primeira fase do prédio e a última 

(conhecida) que logo será inaugurada. 

 

Figura 2 - SESC Internacional 

 
 

Fonte: Planta na obra 

 

2 Modernismo Maranhense 

 

2.1 A politicagem e a Arquitetura Moderna no Maranhão  

 

Se fizermos um rápido paralelo entre a arquitetura e a política (formas 

de governo) no Brasil, torna-se evidente que para cada momento político há um 

ou outro estilo arquitetônico correspondente, podemos citar, por exemplo que no 

Brasil Colônia havia a presença tanto do Barroco como do Neoclássico. No Brasil 



 

  
 

  

República isso não foi diferente, esse período traz consigo o estilo Eclético, mas 

em sua forma mais avançada desencadeia a difusão do estilo arquitetônico 

moderno. 

Em um período marcado pelo autoritarismo mascarado, o Brasil 

abraça quase que obrigado um novo estilo de arquitetura. Costa (2016), afirma 

que enquanto o país está sob domínio do governo autoritário de Getúlio Vargas, 

o Maranhão, mais especificamente São Luís, está passando por um processo de 

modernização. Autores como Zuffo (2009), defendem a visão de que a partir dos 

anos 30, período que abrange o início do governo de Vargas, tanto a Arquitetura 

quanto o Urbanismo tornam-se um “modernismo político”. 

Esse modernismo imposto, estava diretamente ligado às 

transformações que vigoraram no dado período (anos 30 em diante). Costa 

(2016) afirma que as transformações dedicadas ao Brasil faziam jus diretamente 

ao urbanismo, a cidade deveria passar a ideia do Novo, se ícone do Moderno. 

Lopes (2013) confirma tal assertiva, e acrescenta que essas transformações 

tinham a incumbência de tirar a feição colonial da cidade, que ressaltava o 

domínio e as influências estrangeiras adquiridas no decorrer do jugo vivido, 

enquanto colônia de Portugal.  

Além disso, é importante salientar que durante o período do governo 

Vargas, eram também um momento marcado pelo apelo à higienização e 

expurgação das doenças que estavam presentes nas cidades, inclusive na 

capital maranhense, em decorrência, principalmente da falta de saneamento.  

Essas mudanças da década de 30, provenientes do desejo de mudar 

a linguagem arquitetônica e artística das cidades, além de estarem associadas 

ao governo, deve-se relembrar que durante a Semana de Arte Moderna do ano 

de 1922, esta ressaltava a importância de se adquirir uma linguagem brasileira 

autêntica, de desvencilhar-se das influências estrangeiras, e construir uma 

linguagem genuinamente brasileira.  

Mas o desejo de modernizar vinha apenas da parte dos políticos, e 

em decorrência da Semana de 22? Quanto à temporalidade do desejo, a 

resposta é não, Lopes (2013) afirma que antes mesmo do século XX o desejo 

de modernizar a cidade já era evidente, mas é durante o governo de Saboya, um 

político aliado à Getúlio Vargas, que esse desejo está mais próximo da sua 



 

  
 

  

realização. E a busca por transformações, foi despertada em parte dos 

moradores da capital maranhense, através das mídias, como jornais e o cinema, 

que expunham a população à cultura consumista norte-americana, aos seus 

automóveis e às suas imponentes edificações, despertando a vontade de 

atualização, em parte da população que tinha contato com tais mídias. 

Que havia um incentivo por parte do governo, isso fica claro, mas 

conforme já dito, parte da sociedade ansiava por essa inovação, Lopes (2013) 

como Costa (2016) apontam esse ponto de vista. Mas sempre há pontos de 

vistas divergentes, enquanto uma parte da sociedade reclamava de estar 

vivendo em uma cidade “velha” e ultrapassada, que necessitava de uma 

transformação urgente; outra parte defendia que as edificações bem como o 

traçado herdado das Ordenanças Filipinas, deveriam ser preservadas. 

  Essa divergência relacionada a preservar ou não, não estava 

presente apenas dentro da sociedade, mas como o autor Costa (2016) explicita, 

o próprio governo havia admitido tal indecisão. É importante salientar que mesmo 

buscando freneticamente pela modernização a todo custo, como o feito no Rio 

de Janeiro, com a destruição massiva de edifícios para a construção da Avenida 

Central, durante o governo de Pereira Passos; o governo apoiou o Neocolonial, 

estilo este que podia ser considerado o renascimento do estilo colonial, pois o 

governo considerava que essa linguagem é a base para a identidade nacional. 

Assim nasce uma dicotomia, por um lado se destrói o colonial para 

trazer “cara” nova à cidade, por outro se apoia e constrói o Neocolonial, que seria 

uma imitação do estilo destinado à destruição. Isso pode não ser claro, mas 

quando se esclarece que essa tipologia arquitetônica era raiz do Brasil, ela 

deveria ser revista, modernizada e embasada com o uso de novos materiais, 

sendo por isso apoiada pelo governo, que difundia a necessidade de se criar 

uma identidade nacional.  

A execução dessa modernização em São Luís, ocorreu segundo 

Pflueger e Furtado (2017), com um ato já vivido na história do urbanismo, uma 

ação copiada de Haussman e a intervenção de Paris. A abertura de uma Avenida 

- a Magalhães de Almeida, que não seguia o traçado quadriculado da colônia, 

mas cortava a cidade histórica, e levou a baixo inúmeros edifícios de feições 

coloniais. A busca pela modernização e renovação da cidade museu, contidas 



 

  
 

  

nos planos de remodelação de Saboya bem com o plano de expansão de Ruy 

Mesquita são assim postos em prática, fazendo com que o desejo fosse 

realizado, por mais que contida. 

Com a abertura de novas vias, que riscavam e ignoravam o traçado 

hipodâmico, a construção de novas edificações em substituição às que foram 

demolidas se fizeram necessárias; e como se almejava atribuir à cidade nova 

feição, os estilos considerados mais modernos na época foram implementados 

nesses edifícios. 

Mas é importante observar que a passagem do Colonial para o 

Modernismo não se deu de forma brusca, mas houve o uso de estilos precedidos 

pelo prefixo “Neo”, Neoclássico, Neocolonial, que possibilitaram uma passagem 

mais suave para essa nova realidade. Para Costa (2016) bem como para Lopes 

(2013), o Moderno mesmo que iniciante, não era um estilo executado 

isoladamente, com ele outros estilos estavam sendo edificados, justamente para 

se ter uma boa transição estilística, como por exemplo, o Eclético e Art Déco, 

para citar alguns. Lopes (2013), aprofundando sua afirmação, defende que o Art 

Déco, era utilizado para fornecer um ar mais moderno à cidade, já que este pode 

ser entendido como um princípio da Arquitetura Moderna, se analisado suas 

formas reticuladas e simples de ornamentação. 

Quanto à temporalidade da Arquitetura Moderna em São Luís, deve-

se lembrar que ela é desencadeada pelo urbanismo, que se inicia por volta dos 

anos 30, enquanto para Lopes (2013) ela chega mais ou menos na década de 

50, com a construção de prédios sede para funções do governo, como o Palácio 

do Comércio, Pflueger e Furtado (2016) se opõem a assertiva de Lopes, uma 

vez que defendem que o modernismo chega com a implantação do primeiro 

prédio de estilo moderno em São Luís, que foi a Agência dos Correios nos anos 

30. 

As linhas regentes da Arquitetura Moderna Maranhense são várias, e 

segundo Costa (2016) é errôneo delimitar uma ou outra corrente estilística como 

forma de padrões únicos que foram utilizados, já Lopes (2013), mais especifico 

quanto a essas correntes, explicita que a nossa arquitetura recebe influencias 

tanto da Arquitetura Paulista como do Regionalismo, uma vez que os estudiosos 

maranhenses, como outrora estudavam em Lisboa e outros países europeus, 



 

  
 

  

agora se formavam em Recife, local que disseminava tal linha de pensamento. 

Para além disso, Lopes, afirma ainda que os modelos aqui encontrados, estavam 

baseados tanto modelos de Le Corbusier como de Frank Lloyd Wright, como o 

Hospital Dutra, que exalta as linhas mais orgânicas e dinâmicas de Wright.  

Aceita e bem vista devido ao contato com as produções 

hollywoodianas, a Arquitetura Moderna, ou Novarquitetura como era conhecida, 

era caracterizada sobretudo devido a seus ângulos retos e telhados ocultos, 

assim como o uso do vidro para a vedação de fachadas, mesmo que ainda 

pouco, usando vidros nas esquadrias, alterando completamente as fachadas das 

edificações. 

 

2.2 O modernismo miscigenado: a determinação do padrão regional de 

“brasilidade” 

 

 O processo evolutivo do movimento moderno premeditou a contestação 

dos tipos logrados pela mecanização de processos e adaptação de tipologias 

arquitetônicas modernistas europeias. Impulsionado pelo caráter experimental 

da busca por um ideal legitimamente nacionalista (GIDDENS, 1991). Argan 

(2001) cita a ruptura de sua unidade como a principal rota para compreender a 

verdadeira identidade do que se propunha ser e fundamentar o moderno. Porém, 

Curtis (2008) afirma que o caráter universal do movimento necessitava de uma 

analogia regional, de modo a melhor integrar as novas técnicas com a tipologia 

vernacular de onde se insere. Desse modo, pode-se notar que o regionalismo 

não foi exclusivo no Brasil e sim, um processo natural de assimilação empírica 

por meio da tradição local, em buscar se desvencilhar dos valores etnocêntricos 

importados e promover o orgulho nacional. 

Tanto Argan (2001) quanto Giddens (1991) afirmam que a 

autenticidade do movimento moderno se dá graças ao sucesso em refletir 

satisfatoriamente a sua temporalidade e contexto histórico, que se estabeleceu 

de forma longeva por adaptar-se com maestria às demandas sociais de uma 

sociedade mais envolvida na intervenção urbana. Essa proposta se estabelecia 

no processo de reorganização política mundial entre o período pós-Revolução 

Industrial até o período pós-guerras, que premeditou a adoção do partido 



 

  
 

  

modernista em oposição aos movimentos historicistas, que careciam 

legitimidade estética e intelectual, por seu caráter mutável e maleável. 

Apesar de não conseguir se desvencilhar completamente de suas 

raízes europeias, o modernismo brasileiro buscou invocar o seu legado nacional 

em suas representações – ora nas artes (literatura, artes plásticas e arquitetura), 

tanto quanto na política. Curtis (2008) explicita a relação da continuidade 

tipológica como a veia central de desenvolvimento do movimento, este que se 

estabeleceu concomitantemente às diretrizes preservacionistas e nacionalistas, 

como base para minimizar a desfragmentação da urbe. Costa (2016) vai além 

dessa afirmação e diz que, especialmente no que se refere ao seu progresso no 

Brasil, o cosmopolitismo oriundo da gênese modernista europeia somente 

passou a ser coadjuvante em meados dos anos 30, quando a narrativa 

ideológica predominante passou a defender o caráter nacional em oposição à 

mera importação de valores estrangeiros. 

Para São Luís esse shift na ordem social e política, teve seus distintos 

impactos, que posteriormente iriam muito além da mutação da cidade para um 

ideal cosmopolita europeu – ou seja, aquele almejado durante o processo de 

solidificação da capital como Manchester do Norte. Lopes (2009) cita a 

implementação progressivista inicial do Modernismo como uma medida para 

suplantar a revolução urbana da cidade colonial – Centro e adjacências -, em 

congruência com a nova cidade idealizada – área de expansão da Grande 

Oriente.  

Com uma nova formar de projetar e vivenciar a cidade, surgem novas 

ordens projetuais; Argan (2001) corrobora que é a partir do momento em que se 

define o espaço pela métrica da pragmaticidade, e não somente como um objeto 

de intervenção, que o viés modernista do rigor funcional fundamenta a sua 

volumetria e distribuição espacial. Não obstante se nota uma oposição às 

primeiras representações “cruas” de tipologias modernas na arquitetura 

brasileira por terem sido idealizadas por estrangeiros e sob os preceitos 

universais; entretanto, Zuffo (2009) relata que a partir do momento em que 

arquitetos nacionais passam a modificar o status quo estético, mais 

especificamente Oscar Niemeyer, é que o movimento ganha tração e 

genuinidade regional. 



 

  
 

  

Em relação às representações dos tipos arquitetônicos e suas 

subsequente tipologias, Argan indica a destinação do projeto como a 

fundamentação de seu partido arquitetônico; que refletia a beleza, mas cujo 

propósito não era sufocado por esta como os que movimentos que lhe 

antecederam. As tipologias regionais acabaram por se dividir conforme a 

sociedade buscou promover um ideário legitimamente regional – a exemplo, das 

escolas paulista e carioca -, que acabou por desvencilhar as suas 

representações no enclave social. O embelezamento não se dava pela unidade 

estética, mas sim pelos artifícios que beneficiavam a sua eficiência arquitetônica.  

A despeito do impacto que avanços sinônimos à modernidade 

impuseram no condicionamento da sociedade, como o uso constante de ar-

condicionado, a indústria automobilística e a produção serial, o regionalismo 

buscou reafirmar a identidade local por meio do referenciamento aos índices da 

tipologia vernacular, ora estética quanto tecnicamente. Logo, com base nas 

análises explicitadas pelos autores Argan (2009), Giddens (1991) e Costa (2016) 

é de suma importância afirmar que o modernismo não somente se instaurou 

como uma proposta de intervenção progressista rigorosa, mas que sua 

característica expansiva fundamentou a ruptura de seus valores em favor de uma 

identidade mais anti-centrista (CURTIS, 2009). E pode-se perceber que é essa 

miscigenação de valores e tradições locais, o fator principal de independência 

estética, bem como ideológica, das representações arquitetônicas do movimento 

ao redor do mundo. 

 

2.3 SESC? 

 

Algo pertinente a nota é o ano da implantação da sede fixa do Sesc, 

de acordo com dados do IBGE no ano de 1966 foi aprovado o que a sede se 

instalasse em um imóvel próprio, informando seu endereço da sede fixada na 

Rua da Estrela, entretanto já no primeiro trimestre de 1967 há resquícios da sede 

esta implantada na Av. Gomes de Castro, próximo à Praça Deodoro e 

confirmado o endereço do mesmo, no artigo do O Imparcial (15 mar. 1968) dando 

o endereço da sede da entidade como sendo localizada na Av. Silva Maia, 164, 

próximo a Deodoro. 



 

  
 

  

Ambas as informações se contradizem? Pode ser que alguma esteja 

errada, mas tomando como ambas corretas, tem-se a hipótese que a sede foi 

implantada na Rua da Estrela enquanto finalizava as construções do novo prédio 

que estava sendo preparado na Av. Silva Maia, após o termino de sua 

construção a sede foi transferida para o mesmo ainda no ano de 1966, já que 

não houve resquícios de uma inauguração do prédio nos dois primeiros 

trimestres do ano de 1967, mas pode ser que a hipótese não condiz com a 

realidade, isso se tornou apenas uma questão confirmação dos fatos. 

Sousa (2008) foi em busca de artigos de jornais um pouco mais 

antigos do ano de 1958, no próprio mostra a fotografia de como seria o prédio a 

ser construído, e retrata de quando começaria as construções, entretanto não 

iniciou as construções, mas como já encontrado em 1968 já afirma o local de 

construção, logo as construções iniciaram neste intervalo. 

Se parar um pouco para analisar prédio projetado por autoria de João 

Itapary e analisar o prédio que foi erguido no lugar alguns anos depois, será 

possível notar algumas semelhanças encontradas em ambos os prédios, traços 

e características seguindo a mesma lógica. 

 

Figura 3 - Projeto da sede de Sesc-Senac 

 
Fonte: Jornal do Maranhão (25 de dez. 1957 apud SOUSA, 2008). 

 

 
 
 
 

Figura 4 - Sede construída Sesc 
 



 

  
 

  

 
 

Fonte: IBGE. 

 

Algumas das sedes do Sesc implantadas na época no território do 

Nordeste, tomando como exemplos dos estados de RN, PI e PE catalogadas 

pelo IBGE apresentadas no Anexo II, são igualmente semelhantes, entretanto o 

Sesc implantado aqui na cidade de São Luís não foi um prédio que foi replicado 

em todo território nacional, mas a sua semelhança com os demais prédios põe 

em check a credibilidade na autenticidade da sua arquitetura, não podendo se 

considerar com certeza sua legitimamente como arquitetura própria e única. 

 

CONCLUSÃO 

 

Almejando discutir e diagnosticar as especificidades estéticas e 

morfológicas do Prédio SESC Deodoro da década de 60, pode-se notar a riqueza 

de elementos formais modernos que este apresentava, tanto pilotis, como 

janelas em fita em sua fachada, evidenciando-se claramente a ruptura ocorrida 

com o estilo colonial pombalino, e afirmando com presteza a solidez encontrada 

pelo estilo Moderno na capital maranhense. 

A aceitação do estilo e seu uso no Maranhão, foi muito embasada por 

questões políticas, mas também por questões higienistas, que propunham tanto 

expurgar a peste do território maranhense, como também dar novas feições à 

cidade dita colonial. Esse pensamento de modernização, embora pareça 

atrelado apenas ao governo, parte da população desejava que o processo de 

atualização ocorresse no velho tecido da cidade. 

Além disso, cabe ressaltar que a edificação do SESC foi inserida um 

tempo depois da chegada do estilo Moderno à cidade, possuindo assim uma 

arquitetura moderna mais madura, que a chegada inicialmente, onde ela estava 

mais ligada fisicamente ao estilo Art Déco. Assim, esse prédio pode-se afirmar 



 

  
 

  

que possuía muita caracterização da estilística moderna do próprio pai do 

Modernismo, Le Corbusier. 

Mas, e quanto à autenticidade do modernismo maranhense no prédio 

do SESC Deodoro?  Após levantamentos de outras edificações da rede SESC 

em outros estados, é visível como esta edificação é muito semelhante a outras 

edificações da mesma instituição, o que nos leva a pensar que este edifício pode 

não ser considerado um exemplo genuíno da arquitetura moderna maranhense, 

mas um uso de elementos e caracterizações iguais, nos levando a concluir que 

não houve neste prédio em comum, uma inserção da caracterização 

arquitetônica moderna maranhense, nos levando a refletir a respeito dessa 

edificação como sendo um modelo que não expressou nitidamente a cultura 

local. Assim mostra-se que embora o modernismo tenha trago consigo a ideia 

revolucionária de ressaltar a identidade através do Regionalismo, algumas 

características de ordem local acabaram sendo perdidas. 

Assim pode-se chegar à conclusão que a edificação é um bom 

exemplar de arquitetura moderna em São luís, e que possuía todas as 

caracterizações formais que lhe renderam a denominação de moderna; um 

modernismo este maduro, mas ainda assim ligado aos dizeres de Le Corbusier, 

ou seja, iniciante no sentido de sua caracterização formal. Conclui-se ainda que 

embora se pregasse o Regionalismo, o prédio acabou não ressaltando as 

peculiaridades da cultura e identidade maranhense, mas caindo na retórica da 

pré-fabricação de arquitetura e sua caracterização morfológica e formal. 

E apesar, de chega-se aqui a uma conclusão, esta não pode ser tida 

como definitiva, ou mesmo portadora de toda verdade, sendo necessário para 

isso, que este possua mais embasamento e dados que apontem ais informações 

sobre o prédio e sua construção, já que essa temática é extremante escassa em 

referencial teórico, ou em qualquer outro material que diga respeito tanto à 

edificação em estudo como também do Modernismo no Maranhão. 

Desse modo, buscando aprofundar a temática sobre o SESC bem 

como sobre o Modernismo no Maranhão, propõe-se uma pequena relação para 

futuras pesquisas: 



 

  
 

  

o Desenvolvimento de um estudo voltado diretamente para o 

nascimento e desenvolvimento do estilo Moderno na capital 

Maranhense. 

o Elaboração de uma pesquisa voltada para as semelhanças e 

diferenças, assim como os idealizadores das edificações 

pertencentes ao SESC. 

o Criação de uma catalogação e pesquisas que abranjam edificações 

modernistas natas, resguardando assim a construção histórica e 

arquitetônica do Maranhão.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARGAN, Giulio Carlo. Projeto e Destino. – 1. ed. – São Paulo: Ática, 2001. 



 

  
 

  

 
BARBOSA, Eliane; PORTO, Maria Maia.  Arquitetura Moderna – 
Permeabilidade Visual Através De Soluções De Fachada, Rio de Janeiro, 
2005. Disponível em: 
<https://www.passeidireto.com/arquivo/2355022/arquitetura-moderna---rj>. 
Acesso em 24 abr. 2018. 
 
BORGES, Débora Garreto. Usos e territórios do espaço livre público: o caso 
da" Praça Deodoro" em São Luís-MA. Recife- Pernambuco, 2005. Disponível 
em: < 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/3517/1/arquivo5407_1.pdf> 
Acesso em: 25 abr. 2018 
 
COSTA, Marcelo Lima. O projeto de modernização de São Luís nos anos 
Paulo Ramos (1936-1945). 2016. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
História, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2016. Disponível em: 
<https://tedebc.ufma.br/jspui/bitstream/tede/1849/2/MarceloCosta.pdf>. Acesso 
em: 28 fev. 2018. 
 
CURTIS, William J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. – 3. ed. – Porto 
Alegre: Brookman,2008. 
 
GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade.  – 5. ed. – São 
Paulo: Editora UNESP, 1991. 
 
IMPARCIAL. Será instalada hoje ás 20 horas, nesta capital a delegacia do 
serviço social do comércio: Posse do delegado, sorteio de três dormitórios para 
crianças-outras notas. O Imparcial, São Luís, 20 nov. 1947. 
 
IMPARCIAL. Aprisiona Banco do Brasil: Serviço Social do Comércio — SESC. 
O Imparcial, São Luís, 15 mar. 1968. 
 
IMPARCIAL. Será o maranhão o primeiro estado que possuirá uma delegacia do 
SESC: Assistência á maternidade como falou na reportagem o Dr. Astério Vieira. 
O Imparcial, São Luís, 07 nov. 1947. 
 
 
LOPES, José Antônio Viana. São Luís, Cidade Radiante: o plano de expansão 
da cidade de São Luís do Eng. Ruy Ribeiro de mesquita (1958) – São Luís: 
FAPEMA, Gráfica e Editora Sete Cores, 2016. 
 
______. São Luís, Capital Moderna e Cidade Colonial: Antônio Lopes da 
Cunha e a preservação do Patrimônio Cultural Ludovicense. São Luís: Fundação 
Municipal de Cultura, 2013. 
 
______. São Luís Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e 
paisagem. Ed. bilíngue – Sevilla: Consejería de Obras Públicas y transportes, 
Dirección e General de Arquitectura e Vivienda, 2008. 
 



 

  
 

  

PFLUEGER, Grete; FURTADO, Lívia. As imagens do moderno em São Luís pelo 
álbum de Miécio Jorge, de 1950. Revista Amazônia Moderna, São Luís, v. 1, 
n. 1, p.68-83, set. 2017. Disponível em: 
<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna/article/dow
nload/4702/12013/>. Acesso em: 01 abr. 2018. 
 
SOUSA, Isabella Gaspar. Arquitetura Moderna em São Luís: Rupturas e 
Continuidades. Monografia (Arquitetura e Urbanismo) – Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, São Luís, 2008. 
 
ZUFFO, Elida. Arquitetura moderna: adaptações brasileiras. In: Pioneiros 
modernos: verticalização residencial em Higienópolis. S./d. S.l. (ca. 2009). 
Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2572/2/Elida%20Zuffo2.pdf>. 
Acesso em: 28 fev. 2018. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

 



 

  
 

  
SESC Contemporâneo 

                                                                     

   
Fonte: Google, 2018. 

 
 

Remodelação do contemporâneo para o internacional 

 

         
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

  



 

  
 

  

ANEXO B 

 
Sesc em Garanhuns — PE 

 
Fonte: IBGE 

 
Sesc em Parnaíba — PI 

 
Fonte: IBGE 

 
Sesc em Natal — RN 

 
Fonte: IBGE 


