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RESUMO: O presente artigo científico trata de patrimônio público no centro 
histórico de São Luís e procura traduzir um pouco mais acerca da dinâmica de 
funcionamento dos seus casarões através de estudos entre os espaços públicos 
e privados, relacionando seus usos dentro do contexto da cidade às políticas 
públicas de conservação de patrimônios da sociedade. Para isso buscou-se 
analisar o perfil histórico dos casarões, a forma com que se encontram 
atualmente e como podem ser utilizados de forma a contribuir para a sua melhor 
conservação, uma vez que muitos se encontram em situações críticas de 
abandono. A alternativa analisada no decorrer deste paper foi a transformação 
dos casarões em unidades que fornecem serviços e atividades, baseando-se em 
projetos já realizados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional) na própria capital do Maranhão, como nos casos dos prédios onde se 
encontram: faculdades, habitações sociais, teatros e museus;  e em outros 
estados com o Projeto Monumenta - Programa de Preservação do Patrimônio 
Histórico Urbano - que tem como um dos focos a transformação de edifícios 
protegidos por tombamento que se encontravam desocupados, subutilizados ou 
em estado de ruínas em núcleos de cursos universitários. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o professor francês Hugues de Varine Bohan aquilo que se 

diz Patrimônio Cultural está relacionado a três grandes esferas, ou seja, três 

grandes categorias de elementos. A primeira relacionada a natureza e ao meio 

ambiente, englobando tudo aquilo que diz respeito aos rios, aos peixes, as 

cachoeiras, as corredeiras e entre outros. O segundo grupo de elementos 
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contempla o conhecimento e as técnicas do saber e do saber fazer. 

Compreendendo a grande capacidade do homem de sobreviver em seu meio 

ambiente. Já o terceiro, e mais importante, comporta todos os bens culturais 

assim como coisas, artefatos, objetos e construções obtidas a partir do meio 

ambiente e do saber fazer. Considerando Patrimônio Oficial todos aqueles bens 

eleitos importantes e que devem ser conservados para a posterioridade.  

Tendo isso em vista, faz-se necessário a preservação desses bens. 

Hoje, percebe-se a grande importância de se ter informações sobre 

determinadas construções bem como ano em que foi concebida, materiais com 

que foi construída e contexto histórico a que estava inserida, para que assim 

saibamos o porquê de precisar guardar aquela memória. Assim, a partir da 

Revolução Francesa os bens culturais passaram a adquirir uma identidade 

nacional, sendo apoiados uma legislação especifica, surgindo pela primeira vez 

a função social da preservação do patrimônio: 

[...] a efetivação da preservação dos bens culturais só se encontra 
socialmente definida, ou seja, só aparece como fato social, quando o 
Estado assume a sua proteção e, através da ordenação jurídica, os 
institui e delimita oficialmente enquanto bem cultural, regulamentando 
o seu uso, a finalidade e o caráter desses bens dentro de leis 
específicas de propriedade, zoneamento, uso e ocupação do solo. 
(MILET, 1988 apud FONSECA, 1997, p. 54) 
 

No Brasil, o termo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi citado 

pela primeira vez na constituição de 1934, sendo o mesmo objeto de proteção 

obrigatória do poder público cabendo à União e aos Estados a função de 

proteger suas belezas naturais e monumentos com valor histórico ou artístico. 

Logo, algumas leis surgiram para que ocorresse tal proteção. Entre elas, no 

Brasil, o Decreto Lei nº25 de 30 de novembro de 1937. O mesmo vigora até os 

dias atuais e foi complementado por leis subsequentes de responsabilidade de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, direto do IPHAN na época.  

O IPHAN por sua vez, nasce em 1937, através da Lei nº 378 assinada 

pelo Presidente Getúlio Vargas. Pode-se dizer que o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional é a autarquia federal vinculada do Ministério da 

Cultura que lida com a Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Possui 27 

superintendências, uma em unidade federativa, e 27 escritórios técnicos, a 

maioria localizados em conjuntos urbanos tombados.  



 
 

Apesar da presença do órgão responsável pela preservação de 

patrimônios históricos, nem todos mantem-se conservados ao longo dos anos, 

acabando por tornarem-se ruinas sem uso no meio da cidade. Em São Luís, 

segundo mapeamento realizado pela Defensoria Pública do Estado no ano de 

2015, pelo menos 101 se encontravam em situação crítica de conservação. O 

número diz respeito a 10% dos 1.342 imóveis do local que é considerado 

patrimônio mundial da humanidade, segundo dados coletados na Folha de São 

Paulo. Tal motivo se atribui ao processo de migração para outras áreas da 

cidade, o que acabou gerando o quadro de abandono, alimentado pelo descaso 

público em relação a sujeira, má iluminação e calçamento de ruas e calçadas 

comprometidos.  

Dentro dessa análise é preciso reconhecer o que pode ser feito para 

recuperar casarões da área do Centro Histórico de São Luís, visando trazer para 

a região maior movimento, uso, e principalmente, visar dentre esses aspectos a 

preservação do patrimônio juntamente com toda a carga de cultura que existe ali 

deixada pelos fundadores da cidade. 

 

1 HERANÇA HISTÓRICA DE SÃO LUIS E DO CENTRO HISTÓRICO  

 

1.1 PRIMEIRAS CARCATERISTICAS DA CIDADE 

 

São Luís tem seu primeiro traçado pelas mãos de Francisco Frias de 

Mesquita, um engenheiro militar, que além de desenhar o traçado da cidade era 

responsável também por projetar as fortalezes que iriam consolidar o domínio 

Português nas terras brasileiras. Francisco moldou São Luís no formato de 

quadras regulares, ruas ortogonais no sentido dos pontos cardeais, obtendo 

como resultado uma referência para a expansão local. 

De toda forma a cidade confirmava o modelo de assentamento adotado 
pelos colonizadores portugueses. A cidade alta, administrativa, militar 
e religiosa, e a Cidade Baixa, marinheira e comercial, que, associada 
à tipologia dominante das edificações surgidas mais tarde, a partir do 
final do século XVIII, conferem a São Luís, uma forte conotação 
lusitana (ANDRÉS, 2016).  
 

Embora não haja muitos registros gráficos do que foi o traçado 

desenhado pelo engenheiro militar, sabe-se que o seu projeto de urbanização 

foi de extrema importância para a evolução de São Luís. Desse plano as suas 



 
 

principais referências estão situadas no território correspondente ao interior da 

muralha: o Palácio do Governo e a Intendência e uma construção em cruz, que 

mais tarde se originaria a Igreja da Sé. 

Segundo Luiz Phelipe de Castro, apesar de tais contribuições, ao 

passar dos anos, via-se que São Luís não exibia grande expressividade 

arquitetônica. A partir de 1775 a cidade sofre grandes transformações 

econômicas a partir da criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará 

e Maranhão. Com a chegada de mais ou menos 50.000 escravos, o que se 

tornou um dos pilares para a consolidação urbana de São Luís, a elite, que por 

sua vez se compunha por comerciantes, se estabeleceu na cidade devido ao 

cenário econômico em que se encontrava gerando a necessidade de um 

ambiente mais urbano similar ao encontrado em terras europeias.  

A partir daí começou, temos início a uma maior transformação. 

Construtores e mestres de obras vinham diretamente de Lisboa, trazendo 

matérias importados e aplicando técnicas construtivas que davam as casas da 

época uma certa padronização, caracterizando assim a arquitetura do Marques 

de Pombal, também conhecida como pombalina, caracterizada por elementos 

estruturantes em pedra, como pedras, portais e balcões e cantarias pré-

fabricadas.  “Constituiu-se no Maranhão, uma sociedade elitista em sintonia com 

o que se passava no mundo ocidental. Os casarões, salvo as adaptações ao 

clima equatorial, em tudo lembravam os construídos em Lisboa na mesma 

época” (ANDRÉS, 2006). 

 

1.2 CENTRO HISTÓRICO 
 
 

Quando se trata das edificações, pode-se dizer que no Centro 

Histórico da cidade predomina a grande influência do período pombalino, 

herança portuguesa, que se estende até o final do século XIX. Com um conjunto 

de arquitetura civil bastante homogêneo, a sua expansão obedeceu piamente ao 

traçado proposto por Frias de Mesquita, caracterizando-se pelas dimensões das 

ruas e quadras, localização das praças em relação a malha urbana e calcadas e 

escadarias de pedra ladeado por imponentes sobrados e solares. 

As dimensões do Centro Histórico, que rapidamente pode ser 

analisado a pé, mostram um traçado bem ortogonal  da vias, estreitas 



 
 

determinando a formação de quadras pequenas, assim como a altura das 

edificações de baixo gabarito, relacionando assim a estatura das casas com a 

escala humana, dando um ar mais intimo ao local. Pode-se perceber o ritmo 

harmonioso que foi adquirido atraves da alturas dos telhados, da topografia e da 

simetria das fachadas. 

 

Figura 01: Vista pranorâmica da Rua do Giz 

 

Fonte: (ANDRÉS, 2006) 

 

Para que tudo isso sobrevivesse até os dias de hoje, além da 

estagnação econômica vivida até a metade do século XX que não permitiu a 

renovação urbana, muito se deve as técnicas construtivas utilizadas, grossas 

paredes erguidas em pedras e argamassa aglutinadas a cal, com a utilização de 

madeiras de lei, cantarias de Loiz e fachadas revertidas em azulejo. Um conjunto 

de especificidades que tornaram todo a construção histórica um sitio de 

preservação. 

No Centro Histórico de São Luís podemos destacar os tipos de 

edificação como solares, sobrados, moradas inteiras, meias-moradas e casas 

porta e janela. Além de todo um acervo civil e oficial, que possuem 

características neoclássicas (tanto do século XIX quanto das primeiras décadas 

do século XX), se destacando por fachadas, platibandas, frontões regulares e 



 
 

escadarias. Sem contar, alguns pontos, com influências dos estilos Art Nouveau, 

Art Deco, e Rococó. 

Trazendo o contexto para os cenários mais atuais, o Centro Histórico 

da cidade de São Luís passou por alguns transformações e processos de 

reabilitação, uma vez que no ano de 1978 começou-se a notar o abandono do 

acervo. Algumas áreas foram denominadas como prioridade, sendo a principal 

o centro da cidade onde havia a maior concentração de conjuntos arquitetônicos, 

com os maiores e mais bonitos sobrados, e que por sua vez foram os primeiros 

a demonstrar sinais de degradação.  

Logo depois foi criado o PPRCHSL, Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís, que contou com duas propostas, 

sendo uma do arquiteto Viana de Lima (1973) e a outra do também arquiteto 

John Gisiger (1979).  

Viana de Lima chega a São Luís, a serviço da UNESCO em 1973, 

com o objetivo de realizar um diagnóstico e um plano de propostas para a 

recuperação do Centro Histórico. A sua visita culminou nos primeiros 

documentos com levantamentos fotográficos e cartografia vigente, sendo de 

extrema importância para a análise além de dados históricos. Sua proposta 

contava com a construção de um aterro às margens do Rio Bacanga com o 

objetivo de construir um anel viário próximo ao Centro Histórico juntamente com 

a criação de estacionamentos, áreas de lazer e serviços.  

Viana de Lima analisou e diagnosticou, por exemplo, as questões do 
trânsito de veículos na área e fez várias proposições de intervenções 
urbanas. Algumas delas posteriormente adotadas estão em pleno uso 
até os nossos dias. E ressaltou a importância da questão do uso do 
solo urbano bastante diversificado (ANDRÉS, 2006). 

Viana de Lima não conseguiu realizar 100% dos objetivos traçados, 

se atendo a apenas duas etapas de seu projeto. O mesmo foi encontrado anos 

depois engavetado na sede da UNESCO dez anos depois. Já em 1987 entra no 

cenário do PPRCHSL o arquiteto John Gisiger, contratado pela Secretaria de 

Planejamento do Estado. Assim como o projeto desenvolvido por Viana, John 

tinha as duas etapas de sua proposta pronta. As mesmas consistiam em “analise 

e avaliação” e a “elaboração de soluções e propostas alternativas”. 

Seu projeto se destacava por justificativas acerca do Patrimonio 

Histórico e Patrimônio Imobliário, Turismo e Urbanismo. Mostrava ali, de forma 



 
 

clara e direta, os porquês da conservação juntamente com a delimitação da área 

de projeto, descrevendo item por item. 

[...] descrevia as formas de ocupação, avaliando o patrimônio 
imobiliário, tratando de questões tão atuais como circulação de 
veículos e de pedestres, redes de utilidades públicas, e finalizava com 
proposições específicas para alguns logradouros considerado na 
análise como estratégicos pela sua posição na malha urbana e pelos 
conjuntos de sobrados que os ladeavam. Igualmente fazia proposições 
de formas de aproveitamento da beira- mar reconhecendo o papel 
importante das atividades portuárias na vida do centro histórico”. 
(ANDRÉS, 2006) 
 

Os esforços de Gisinger foram validos e após uma reunão com 32 

profissionais da área o Governo do Estado assume o compromisso de 

promover a a elaboração de um programa de preservação do Centor 

Histórico. Além disso, 11 politicas foram estabelecidas como proprosito para 

nortear o programa de intervenção. O PPRCHSL foi implementado em 6 

etapas, dentre elas uma denominada Projeto Reviver. A sexta etapa tem sua 

conclusão em 2006. 

 

2 PRINCIPAIS PROJETOS IMPLANTADOS NO CENTRO HISTÓRICO 

 

2.1 SÍTIO DO FÍSICO 

 

Um dos primeiros projetos de revitalização realizado no Centro 

Histórico de São Luís, foi o Sítio do Físico que se caracteriza por ser um 

grande conjunto de ruínas que possui sua origem de uma fábrica de polvora, 

com data do início do século XIX. Contudo outros produtos eram 

comercializados como o couro, arroz e ainda a fabricação de cera e cal. O 

dono era Antônio José da Silva Pereira, então Físico-mor da então Capitania 

Geral do Maranhão, e daí deriva o nome do local. 

Figura 02: Conjunto que compõe o Sítio do Físico 

   

Fonte: Google Imagens (2015) 



 
 

Localizado às margens do Rio Bacanga, possui cerca de 20 mil m² 

e é caracterizado em sua estrutura por pedra argamassada em larga escala. 

Faziam parte do conjunto, além da residência do físico, curtume, fornos, 

conjunto de tanques, poços, armazéns, cais, laboratório, rampas, telheiros e 

canalizações com caixa de distribuição para os tanques. Após a morte do 

Físico, o local ainda serviu como fábrica de fogos de artifício. (IPHAN, 2013) 

Em 1976, foi realizado o "Relatório de Pesquisa Arqueológica-

Histórica e História sobre o Sítio Santo Antônio da Alegria (Sítio do Físico)" e 

em 1986, um projeto com a Finep permitiu garantir a integridade de tal acervo 

do Sítio Arqueológico que se apresenta como um dos principais do país. 

Hoje, o local sofre com invasões que depredam o local, contudo sua estrutura 

ainda permanece.  

 

2.2 RESTAURANTE ESCOLA DO SENAC 

 

O local se caracterizava por ser sede da primeira companhoa 

telefônica do Maranhão, desde o final do século XIX. A estrutura por seu 

abandono chegou a desabar, e passou diversos anos em ruínas que 

ocupavam as escadarias da rua do Giz.  No ano de 1988, após uma reforma 

realizada pelo governo do Estado, o prédio foi doado ao SENAC e passou a 

funcionar como Restaurante Escola, onde forma a cada ano duas turmas de 

60 profissionais, com funções varias dentre a redes de restaurante e hotéis. 

(ANDÉS, 2006) 

Além disso, o projeto instalou um restaurante que passou a ser 

foco dos turistas da região, além da própria população ludoviscense, sendo 

reconhecido por seu cardápio variado e de muita qualidade. 

Figura 03: Restaurante SENAC 

 
Fonte: Trip Adivisor (2017) 



 
 

2.3 ESCOLA DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA 

 

A obra comtemplou um antigo sobrado localizado na rua da 

Estrela, em uma área de 3.030,00m² onde funcionou uma empresa 

americana chamada Ullem Company, que possuia seus negócios com 

relação a luz da cidade, nos anos 30 a 50. Já nos anos 60, a CEMAR passou 

a abrigar o imóvel, contudo entre o período anterior a reforma já era possível 

analisar a condição de abandono e até mesmo ruinas.  

Em 2001 foi concluida a obra que passou então a dar sede para a 

Escola de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão. Ao 

proporcionar tal atividade educativa para a área, foi possível estabelecer 

movimentação e utilização do local, sendo ainda o Centro Histórico um 

laboratório ao ar livre para uso dos alunos de Arquitetura e Urbanismo. 

Contem 10 salas de aula,a biblioteca, laboratório e auditório para 200 

lugares. (ANDRÉS, 2006) 

Figura 04: FAU - UEMA 

 

Fonte: Google Imagens (2018) 

 

2.4 TEATRO JOÃO DO VALE 

 

Localizada na rua da Estrela, em frente a Câmara Municipal de 

São Luís, o local possui uma área de 1.210,00m², e era um antigo conjunto 

de galpões de açucar da Praia Grande. No ano de 1989 passou por um 



 
 

período de funcionamento provisório como teatro, buscando analisar a 

viabilidade do projeto, com 400 lugares até então. 

Com a obra concluida em 2001, foram substituidas as telhas de 

amianto, além de serem instalados equipamentos de uso cênico, 

climatização, sonorização e acústica. Tal infraestrutura permitiu que o local 

viesse a funcionar como centro cultural e de espetáculos, tornando o local 

movimentado e incentivando as arte cênicas na cidade de São Luís.   

Figura 05: Teatro João do Vale 

 

Fonte: Blog dos Leões (2014) 

 

2.5 PROJETOS DE HABITAÇÃO  

 

Em imóveis localizados na rua da Palma e na rua da Estrela que 

antes funcionavam repartições públicas, o Governo do Estado optou por 

destinar a recuperação e adaptação para uso misto, onde no térreo 

funcionaria lojas comerciais e no andar superior ficariam localizados 

apartamentos residenciais. Inicialmente cinco grandes sobrados foram 

utilizados, o que proporcionou cerca de 35 apartamentos e 18 lojas.  

Para a concorrência ficou estabelecido que os novos moradores 

deveriam possuir renda em até R$ 600,00 na época em questão; Não possuir 

nenhum outro imóvel e trabalhar na área do Centro que é tomabada pelo 

PHN, tendo em vista minimizar os custos com deslocamento. Foi feito então 

um sorteio com 7 candidatos para cada unidade, enquanto que para o uso 

comercial foram cedidas por contrato de concessão, cuja entidades fossem 

sem fins lucrativos e que desenvolvam formas culturais que se relacionem 



 
 

com o contexto. 

Recentemente ao participar do seminário Habitar para Preservar 

o Centro Histórico na FAU-UEMA, foi possível debater sobre tal causa. O 

programa passou por outros entraves ao longo dos anos, e uma parte acabou 

não sendo finalizada devido a problemas nas empresas que ganharam a 

licitação, onde estão sendo realizados novas licitações para então finalizar 

as obras e entregar os apartamentos.  

 

Figura 06: Imóvel da rua da Palma que se encontrava em ruínas e foi adaptado para abrigar 5 
apartamentos e 5 lojas no térreo. 

 

Fonte:  Luiz Phelipe Andrés (2006) 

 

2.6 CASARÃO TECH 

 

Um antigo sobrado localizado na Rua da Estrela, ganhou novo uso 

recentemente em janeiro de 2018. O prédio passou a se chamar Casarão 

Tech Renato Archer e abriga agora um espaço onde empreendedores e 

startups podem se encontrar para produzir. Através do programa Inova 

Maranhão, o modelo possui inspiração em locais que funcionam da mesma 

forma no exterior e fomentam novos talentos a fortalecer a economia e a 

criação no local onde estão inseridas.  

O espaço contas com labortório maker, laboratório kids, espaço 

de coworking, auditório, sala de reunião, sala para incubação de empresas e 

sala de treinamentos. Ao trazer um local novo e que possui movimentação 

de diferentes pessoas em diferentes horários, o local contribui para a 

valorização da área do Centro Histórico e leva a maior socialização entre 

cidadãos e cidade.  



 
 

Figura 07: Casarão Tech 

 

Fonte: Google Imagens (2018) 

 

3 MONUMENTA: INTERVENÇÕES URBANAS EM CENTROS 

HISTÓRICOS 

 

O programa Monumenta foi realizado pelo Iphan como forma de 

valorizar o patrimônio histórico e cultural de diversas cidades no Brasil, 

destacando a revalorização de áreas centrais que por muitaz vezes se 

encontravam em situação de abandono, com falta de movimentação e vida 

ativa.   

Em uma fusão entre ações que envolviam os mais múltiplos 

campos de atuação de um município, estado ou área, foi possível constatar 

o poder da ação, ao mesmo tempo que se analisou todas as limitações que 

uma área com tanta relevancia histórica e cultural pode apresentar. Entre 

desafios, a observação principal foi que o impacto sobre as cidades no 

contexto social e econômico, trouxe mudanças que certamente marcaram o 

cotidiano das mesmas.  

Algumas das restaurações de edifícios e Sítios Urbanos 

protegidos demonstra como a intervenção nesses locais agrega para a 

politica preservacionista, além de se destacar como fator essencial para a 

sustentabilidade de áreas históricas.  

 

3.1 PRAÇA TIRADENTES – OURO PRETO/MG 

 

A cidade de Ouro Preto se destaca por sua importância histórica 

em todo os seu contexto enquanto cidade. Possuiu título de capital de uma 

província, contudo o título e sua importância estratégica se perderam ao 



 
 

longo dos anos, deixando ainda um grande acervo. A integridade das 

edificações ao redor da praça Tiradentes se dá por tal motivo. 

Com pequenas intervenções, foi possível fazer alterações em um 

local que se caracteriza como marco da cidade. Uma das principais 

intervenções foi no fluxo de veiculos que era intenso ao redor da praça e em 

interferências que eram consideradas indesejadas para a utilização e 

apreciação da praça, onde os automóveis não mais transitam em frente à 

Casa da Câmara e Cadeia. Além disso, houve uma elevação da 

pavimentação em paralelepípedos, o suficiente pra não comprometer a forma 

geral de praça, buscando delimitar onde carros e pedestres circulam. 

Houve também a implanttação de pontos de transporte coletivo, 

buscando levar movimento e circulação para o local, além de gerar conforto 

ao usuário. Apesar dos diversos estacionamentos eliminados, hoje ainda se 

verifica a necessidade de maiores intervenções, como a eliminação total dos 

estacionamentos e a adoção de novas vias. (BONDUKI, 2010) 

Figura 08: Praça Tiradentes após intervenção 

 
Fonte: Intervenções Urbanas na Recuperação de Centros Históricos – Nabil Bonduki (2010) 

 
 

3.2 ORLA CACHOREIRA/BA 

 

Pequenas alterações também fizeram grande diferença na orla da 

cidade de Cachoeira que fica bem próxima a Salvador. O piso de 

paralelepípedos tradicionais foram reconstituídos, delimitando a parte frontal 

do rio com peças de tamanho maior, o que gerou a valorização de árvores 

que ocupam o espaço. A adoção de bancos como ponto de observação da 

orla do rio de a orla de São Félix presente do outro lado, também colaborou 

para a valorização do local. 



 
 

Uma escadaria em forma de semicírculo também foram 

constituídas para o embarque e desembarque de passageiros e o o pontão 

até então existente se transformo em um bar, que através de programas de 

arrendamento pretender recupera-lo para auxiliar em suas atividades e na 

movimentação do local.  

O local poderia ter passado ainda por demais intervenções por 

seus pontos históricos e ecológicos que despertam o interesse turístico, além 

do rio Paraguaçu que sofreu com o assoreamento. Entretanto, tais mudanças 

já apresentam grande impacto na vida da pequena cidade e em seu núcleo 

histórico. (BONDUKI, 2010) 

Figura 09: Núcleo Histórico de Cachoreira/BA 

 

Fonte: Intervenções Urbanas na Recuperação de Centros Históricos – Nabil Bonduki (2010) 
 

 
3.3 CAMPUS UNIVERSITÁRIO – CACHOREIRA/BA 
 
  

Através da parceria entre o Monumenta e o Ministério da Educação, 

foi possível conceber o projeto do campus em Cachoreira. Apresentando o 

turismo como sua principal potencialidade, tal intervenção não foi planejada de 

início, contudo com o intuito de reestabelecer a vitalidade e uma mudança na 

atmosfera da cidade, a implantação de uma universidade  entrou no contexto de 

sucesso da implementação do programa Monumenta na cidade em relação aos 

restauros.  

O fluxo gerado pelo turismo ainda era pequeno, logo tal implantação 

levou a garantia da sustentabilidade do local com a utilização de imóveis 

próximos para residências além de movimentar a economia local. 



 
 

Implenmentado em uma antiga fábrica de charutos Leite & Alves, situado na Av. 

Antônio Carlos Magalhães, estando próximo a ponte que da acesso a cidade de 

São Félix.  

 É composta por uma área de três edifícios antigos conjulgados, o 

equivalente a 8.000m². Apesar de estar bastante degradado, buscou-se 

recuperar as fachadas de acordo com o perfil arquitetônico existente, sendo 

apenas as fachadas e algumas paredes que estavam no interior da edificação 

mantidas. Foi então construida uma nova edificação na área interna em estrutura 

metálica, com pátio central, circulações vertical e horizontal. No total contem 23 

salas de aula, quatro laboratórios, espaço para apresentação de vídeos, um 

auditório e galeria de arte, biblioteca e praça de alimentação (BONDUKI, 2010). 

 

Figura 10: Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB 

 

Fonte: Carlos Augusto (2016) 

 

CONCLUSÃO 

 

O artigo em questão evidenciou o contexto histórico do Centro da 

cidade de São Luís – MA, levando a uma reflexão enquanto a importância em 

preservar um núcleo que contempla história e cultura de forma indissociável do 

cidadão ludoviscence. Ao preservar as edificações e monumentos existentes, 

resgata-se assim a memória afetiva da população, e se mantem saudável a 

relação entre indivíduo e cidade.  

O bem estar do cidadão não pode ser dissociado da cidade onde vive, 

principalmente no contexto urbano. Logo, resgatar tais memórias, auxiliam na 

apreensão do conhecimento sobre a cidade de São Luís, o que resulta na 

valorização e cuidado da mesma. A situtação de recessão econômica enfrentada 

pela cidade, levou ao abandono do Centro Histórico, que apenas após o projeto 



 
 

REVIVER, passou a implementar restaurações e mudanças que transformaram 

por completo o local.  

As mais amplas mudanças podem ser observadas, onde casarões 

passaram a abrigar universidade, escolas técnicas, museus, centros culturais, 

teatros, entre outros diversos serviços, que buscam levar a revitalização do local, 

levando movimento e sustentabilidade para a área. As mudanças realizadas 

foram muitas, contudo ainda é longo o percurso para transformar o Centro 

Histórico em um local que mescla o desenvolvimento social, cultural e economico 

de maneira a valorizar a cidade.  

O programa Monumenta traz consigo a importância de intervenções 

em áreas históricas buscando tais principios então citados. A adoção de 

estratégias como revitalizações e/ou restaurações de praças, cais, adoção de 

universidades, habitações e mercados, mostram como desde pequenas 

intervenções até escalas maiores, possuem poder de transformação sobre a 

cidade, revertendo a degradação de áreas e edificações. Diversas mudanças 

como o quadro de estagnação econômica podem ser observados, contudo, a 

ampla movimentação deve ser observada sempre e com cautela para evitar 

danos ao patrimônio histórico.  

A gentrificação, deve ser um fenômeno analisado com bastante 

cuidado, a fim de evitar que a valorização da área leve ao quadro de especulação 

imobiliária. A segregação socioespacial e a expulsão dos moradores que se 

encontram no local deve ser evitada a todo custo, a fim de manter uma cidade 

que se encontre entre na diversidade. Além disso, os centros históricos devem 

se conectar com os demais contextos urbanos, democratizando os espacos, 

levando em consideração as dificuldade em torno de uma restauração histórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRÈS, Luiz Phelipe de Castro Carvalho. Reabilitação do Centro Histórico 
de São Luís: análise crítica do Programa de Preservação e Revitalização do 
centro Histórico de São Luís/PPRCHSL, sob o enfoque da conservação 
urbana integrada. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Pós-
Graduação em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 2016.  
 
BLOG DOS LEÕES. Abertas inscrições para propostas de espetáculos e 
shows no Teatro João do Vale e Odylo Costa. Disponível em: 
http://blogdosleoes.ma.gov.br/category/executivo/page/303/. Acesso em: 17 de 
maio de 2018. 
 
BONDUKI, Nabil. Intervenções Urbanas na recuperação de Centros 
Históricos.  –  Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta, 2010. Disponível 
em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColArq3_Intervencoes_Urbanas_
na_Recuperacao_de_Centros_Historicos_m.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 
2018. 
 
FOLHA DE SÃO PAULO. Em São Luís, 101 casarões do centro histórico 
estão em condições precárias.  
GOOGLE. Google Imagens. Disponível em: 
https://www.google.com/imghp?hl=pt-pt. Acesso em: 17 de maio de 2018 
 
IPHAN. VISTA DO PATRIMÔNIO: Histórico e Artístico Nacional. Rio de 
Janeiro: Iphan, v. 35, 2017 
 
IPHAN. Sítio do Físico: ruínas (São Luís, MA). Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=12
54. Acesso em: 17 de maio de 2018 
 
LEMOS, Carlos A.C.. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 2000. Coleção Tudo É História, nº 51.  
MURGUIA, Eduardo Ismael. YASSUDA, Silvia Nathaly. Patrimônio histórico-
cultural: critérios de tombamento de bibliotecas pelo IPHAN. In: Perspectivas em 
Ciência da Informação. 
 
TRIP ADVISOR. Restaurante SENAC. São Luís, 2017. Disponível em: 
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g673267-d2219922-
Reviews-SENAC_Restaurante-Sao_Luis_State_of_Maranhao.html. Acesso em: 
17 de maio de 2018. 
 
UNIVERSIDADE DO RECONCAVO BAIANO. Centro de Artes, Humanidades 
e Letras (CAHL). Cachoeira, Bahia, 2016. Disponível em: 
https://www.ufrb.edu.br/cahl/. Acesso em: 17 de maio de 2018 
 


