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RESUMO: Para intervir em uma edificação é necessário seguir instrumentos de 
intervenção urbana. Portanto o presente estudo, prevê atribuição de um uso, 
para o casarão vanguarda, localizado no Centro Histórico de São Luís no 
Maranhão, sem perder a relevância física, valorizando o edifício e beneficiando 
o entorno. Será realizado uma análise do edifício, apontando seu de estado de 
conservação e degradação. Será analisado o entorno a fim de atribuir um uso 
que atenta as necessidades da área. Por ser uma área tombada, deve ser 
previsto a preservação do espaço, com isso a aplicabilidade das leis deve ser 
realizada e fiscalizada, a fim de melhorar o acervo arquitetônico e paisagístico.  
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INTRODUÇÃO 

 

São Luís possui um conjunto arquitetônico composto por mais de mil 

casarões seculares, muitos deles revestidos em azulejos de origem portuguesa. 

Esse conjunto garantiu a boa parte de seu Centro, o título de Patrimônio Mundial 

da Humanidade, porém, mesmo diante desse título, nota-se uma grande 

quantidade de ruínas espalhadas pelo Centro Histórico sem um dado uso para 

as mesmas. Tendo em visto que muitas cidades que possuem Centros Históricos 

resolveram esse problema de deterioração de patrimônio através da 

revitalização dos mesmos, nesse sentido será proposto uma Intervenção no 

Casarão Vanguarda, localizado na Rua do Sol, cujo número é 43. 

Conhecida por seu acervo arquitetônico e paisagístico, São Luís do 

Maranhão reúne cerca de quatro mil imóveis que são mantidos intactos com 

características do século XVIII, segundo o Portal do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Tombado em 1974 pelo IPHAN, em 1997 recebeu 
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o título de patrimônio cultural mundial pela Organização das Nações Unidas, 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), segundo o Portal da entidade 

(2014).  

Infelizmente com o passar dos anos, crescimento desornado da 

cidade, ocupação de outras áreas e o descaso por parte dos órgãos públicos, 

esse espaço tonou-se abandonado, onde é comum ver edificações em estado 

degradável e com possível risco de desabamento. Porém intervir em áreas de 

tombamento requer estudo e adequação a leis especificas, sendo a maior 

preocupação dos órgãos responsáveis é a manter as características originais.  

O estudo baseou-se num levantamento físico do Casarão localizado 

na Rua do Sol, nº 43, em frente à praça João Lisboa e em área de tombamento 

da UNESCO, a fim de pontuar problemas e possíveis soluções de como intervir 

na edificação. Construído na década de 50 o sobrado funcionava como comércio 

no pavimento térreo e residência nos 1º e 2° pavimentos, nele morava um 

comerciante português. Onde eram comercializados tecidos finos, era um local 

muito conhecido na época. Possui uma arquitetura com características 

neoclássicas e luso brasileira, em sua fachada tem uma escritura em relevo, a 

palavra Vanguarda, cujo significado nunca foi encontrado, segundo Rocha 

(2013). 

Nesse sentido é de grande importância que seja feito uma Intervenção 

nesse casarão já que o mesmo possui uma boa localização e ainda tem um valor 

inestimável para a cultura de São Luís, sendo necessário para tanto, um 

entendimento acerca das leis que regem esse restauro. 

 

1 ANTECENDENTES HISTÓRICOS  

 

1.1 Histórico de São Luís 

 

O Centro Histórico de São Luís, localizado na ilha de São Luís do 

Maranhão, na baía de São Marcos, foi fundada 1612. Segundo o Portal do 

IPHAN (2014), é um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa 

adaptada às condições climáticas da América do Sul equatorial. A capital foi 

tombada pelo Iphan em 1974 e inscrita como Patrimônio Mundial em 6 dezembro 



  
 

de 1997. Possui uma arquitetura com características portuguesa, sendo 

bastante homogênea. 

 

Figura 01: Localidade do Centro Histórico 
 

 
 

Fonte: Andrés (2006) 
 

O Centro Histórico é caracterizado por diversos usos, sendo os 

principais usos os residenciais, comerciais e mistos. Possui um estilo tradicional 

português, criou-se uma arquitetura única, pela generosidade dos materiais 

construtivos utilizados e soluções ambientais adotadas. A arquitetura prema pela 

adequação climática, com o aproveitamento máximo da sombra e da ventilação. 

Destacam-se o uso do azulejo e dimensões que transmitem sua importância no 

processo de ocupação territorial da região, segundo Portal do IPHAN (2014). 

A cidade de São Luís, possui três tipos tombamentos, municipal, 

estadual e federal, onde cabe as três esperar proteger e fiscalizar as áreas 

abrangentes, como pode ser visto no mapa a seguir: 

 

 



  
 

Figura 02: Tombamentos Históricos 

 

Fonte: Andrés (2006). 

 

Segundo Andrés (2006), foram tombados mais de 1.000 imóveis de 

valor histórico e paisagístico, em 1955 a 1974 pelo Governo Federal através do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. A área de proteção 

Estadual abrange certe de 250 hectares, compreendendo aproximadamente 

imóveis. Já a área de proteção municipal é separada por duas zonas, as Zonas 

de Preservação 1 e 2, dispostas através do Plano Diretor de 2006, a Lei 

Municipal nº 4.669de 11/11/06.  

Atualmente o Centro Histórico de São Luís está sofrendo 

esvaziamento, após a expansão da cidade, sendo encontrados diversos prédio 

abandonados e em estado de degradação. Clemente (2012) aborda o processo 

de esvaziamento de um imóvel, a partir do seu estado, conforme a conforme 

sendo a Figura 03.  

Figura 03: Processo de “esvaziamento” de um imóvel. 

Fonte: CLEMENTE, Juliana Carvalho. Vazios urbanos e imóvel subutilizados no Centro 

Histórico tombado da cidade de João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2012, p. 41. 



  
 

 

A esvaziamento do centro emerge na falta de interesse do poder 

público, sendo uma local com infraestrutura precária, fazendo com que a 

população não tenha uma apropriação do espaço, mesmo sendo tendo valor 

histórico, arquitetônico e cultura. Costa (2017) afirma que no centro da cidade de 

São Luís – MA, não muito diferente de outras grandes cidades, pois possui uma 

quantidade significativa de vazios urbanos, na qual edificações abandonadas 

não somente representam essa ausência da função social da propriedade, mas 

como também a desvalorização do caráter histórico e artístico das mesmas. 

Essa ausência de utilização acaba por permitir que muitas edificações históricas 

entrem em estado de arruinamento, descaracterizando os elementos 

arquitetônicos da edificação.   

 

A apropriação do espaço público por conta da população é bastante 
importante para garantir uma cidade mais segura, sustentável e 
saudável, mas para que isso seja possível, a implementação de 
políticas públicas e uma infraestrutura urbana adequada é essencial 
para que a população sinta necessidade de caminhar, permanecer e 
encontrar pessoas no meio urbano. (COSTA, 2017, p.46). 

 

1.2 Edifício 43: Vanguarda 

 

O edifício número 43, localiza-se no leste da zona de tombamento da 

UNESCO, na Rua do Sol, de frente para o Largo do Carmo, próximo ao Correio 

Central e do Teatro Arthur Azevedo, complementando uma união de prédios 

históricos que integram a zona comercial central de São Luís, são um conjunto 

arquitetônico secular, que são os prédios do governo estadual, integrando um 

circuito típico de contemplação e visitação histórica, segundo Rocha (2013). 

Figura 04: Localização do prédio de estudo 

 

Fonte: Google Maps e Autoras (2018). 

O sobrado construído na década de 50 possui características da 

arquitetura neoclássica e Luso-Brasileira, possuía uso misto, sendo o primeiro 



  
 

com o uso comercial e restante residencial. Rocha (2013) afirma que na 

edificação eram comercializados tecidos finos, era um local muito conhecido na 

época. Em sua fachada tem uma escritura em relevo, a palavra Vanguarda, cujo 

significado nunca foi encontrado.  

 

Figura 05: Imagem do casarão na década de 90 e atualmente 

 

Fonte: 3ªSR/IPHAN e Autoras (2018); 

 

Rocha (2013) em seu artigo afirma que após consultar os arquivos do 

IPHAN/3ª SR – Maranhão, constatou-se este imóvel passou por inspeções 

técnicas e intervenções de conservação e adaptação. O prédio foi construído em 

cimento armado, alvenaria de tijolo, com salas moisacadas, escada em morite, 

estrutura para caixa de elevador, com portas em aço, piso de taco e mosaico, 

sendo desmembrado dos outros pavimentos. 

Em uma visita local contatou-se que o imóvel está em processo de 

degradação. Apresenta falta de esquadrias e as existentes estão em péssimos 

estados, a pintura está descascando. Observa-se o telhado desgastado, com 

falta de telhas e estrutura comprometida, apesar de tudo o edifício resiste ao 

tempo, cabendo a todos a preocupação de valorizar esse patrimônio.  

Sua fachada é composta por cinco portas com frontões curvos. Possui 

janelas de duas tipologias, sendo algumas com frontão curvos e outros 



  
 

retangulares. Possui duas artes para bandeias, além isso o frontão da edificação 

possui ornamentos e a escrita em relevo Vanguarda. Em uma análise superior 

observa-se uma implantação em dominância horizontal e em forma da letra “T”.  

Rocha (2013), após um levantamento físico, internamente os 

ambientes são distribuídos pelos pavimentos não sofreram alterações, no que 

diz respeito à configuração espacial. Entretanto, ao adentrar em alguns 

cômodos, foi elementos e fragmentos dos materiais construtivos de acabamento 

e de revestimento da época de sua construção. A partir da última reforma 

ocorrida na década se 1990 houve usos de materiais como: grades em ferro 

existente nas esquadrias e nas bandeiras das portas, esquadrias em madeira, 

veneziana e vidro, ornamentação em relevo de argamassa, condutores de águas 

pluviais em PVC, a utilização do concreto armado; forro em gesso com estrutura 

em madeira, divisórias em madeira revestida com melamínico, gesso liso e 

decorado, lajotas cerâmicas, alvenarias de tijolos cerâmicos, telhas cerâmicas, 

azulejos lisos brancos e laranja, louças sanitárias, elementos vazados em 

concreto, portas em compensado pintado, etc. 

 

A distribuição espacial se dá da seguinte forma: entrada pela lateral 
direita da edificação através da escada em “L” que dá acesso as salas 
do 1º pavimento, que se interligam a um hall e corredor de distribuição, 
que se interliga a outra escada para o 2º pavimento e as outras salas 
e os dois sanitários um masculino e outro feminino, todos em formatos 
retangulares e quadriculares. Nasce nesse corredor ao lado do hall 
principal do1º pavimento a escada secundária disposta ao centro de 
um cômodo, que se interliga ao 2º pavimento, onde não obtivemos 
acesso para levantamento detalhado das condições e elementos 
construtivos da época, assim como no pavimento térreo. 
(ROCHA, 2017, p.13). 

 

2 ANÁLISE DO ENTORNO  

 

Para atribuir o uso, primeiramente deve-se analisar o entorno, 

adequando-o as necessidades atuais. Foi delimitada uma área de estudo que 

abrange cinco quadras, formados pelas ruas Rua do Egito, rua da Paz, Rua Tv 

Passagem e Av. Dom Pedro II.  

 

 

 

 



  
 

Figura 06: Delimitação da área de estudo; 

 

Fonte: Autoras (2018). 

 

2.1 Coleta de Dados 

 

Em análise do local observa-se como principal uso o institucional, mas 

também podemos encontrar uso misto e residencial unifamiliar. Com isso, pode-

se perceber que o fluxo de pessoas é mais intenso durante o dia, fazendo com 

que durante a noite ocorra esvasiamento, criando pontos de perigo. 

 

Figura 07: Uso do solo 

 
Fonte: Centro de Documentação do IPHAN/MA. 

 

Nessa área, a maioria dos imóveis possui bom estado, tendo alguns 

regulares e outros em ruim estado. Com isso, observa-se que as tipologias 



  
 

dominantes são solares, edificações com pequeno porte, como porta e janela, a 

meia morada e a morada inteira, Cardoso (2012). 

 

Figura 08: Estado de conservação dos imóveis; 

 

 
Fonte: Centro de Documentação do IPHAN/MA. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Pesquisa de estudo de caso e teórica, faz-se o uso da pesquisa em 

artigos que contenham a temática estudada e posteriormente leis, decretos e 

orientação dos órgãos responsáveis, além de sites nos quais estejam presentes 

assuntos sobre o tema. Com isso foi feita uma análise e coleta de dados in loco 

e análises em meios eletrônicos. Os resultados obtidos são de forma qualitativa.  

Foram analisados artigos sobre o Centro Histórico do Maranhão, 

contextualizando e analisando a área, os principais foram a dissertação 

Reabilitação do Centro Histórico de São Luís: análise crítica do Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís de Luiz Phelipe de 

Carvalho Castro Andrès, o antigo “Moro em edifício histórico, e agora?” 

Avaliação pós-ocupação de habitações multifamiliares no centro histórico de São 

Luís – MA de Daniela Santos Gonçalves e o trabalho acadêmico Intervenção no 

Patrimônio Edificado, de Karoline Rocha, Márcio Borralho e Lizandra Lima.  

 

 



  
 

4 NOVO USO AO CASARÃO VANGUARDA 

 

4.1 Legislação sobre Patrimônio Cultural 

 

A cidade de São Luís é composta por um amplo acervo arquitetônico 

que é tombado pelo IPHAN. De acordo com G1 (2012) esse “Título foi concedido 

pela UNESCO, órgão da ONU. O Centro Histórico da capital reúne mais de 3.500 

prédios tombados”. Sendo assim conforme cita na Legislação sobre Patrimônio 

Cultural na Biblioteca digital da câmara dos Deputados de Brasília (BRASIL, 

2010, p.19), o Estado deve assegurar “o direito ao pleno exercício dos direitos 

culturais”, dessa forma, como é um direito coletivo, esse documento ajuda a 

facilitar o conhecimento acerca da Legislação sobre Patrimônio Cultural. Nesse 

mesmo documento no art. 216, pode ser considerado Patrimônio Cultural os 

bens materiais e imateriais como preservação da memória que formam a 

identidade de um lugar sendo uma questão de cidadania e cuidado com as atuais 

e posteriores gerações.  

Em 1972, através do Decreto Nº 74 (BRASIL, 1977, p. 66-67), é 

aprovado o texto da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, cujo artigo 5 nos fala sobre a proteção, conservação e 

valorização do patrimônio cultural localizado em uma região que consiste em: 

 
a) adotar uma política geral que vise a dar ao patrimônio cultural e 
natural uma função na vida da coletividade e a integrar a proteção 
desse patrimônio nos programas de planificação geral; 
b) instituir em seu território, na medida em que não existam, um ou 
mais serviços de proteção, conservação e valorização do patrimônio 
cultural e natural, dotados de pessoal e meios apropriados que lhes 
permitam realizar as tarefas a eles confiadas; 
c) desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnicas e 
aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitam a um Estado 
fazer face aos perigos que ameacem seu patrimônio cultural ou natural; 
d) tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e 
financeiras adequadas para a identificação, proteção, conservação, 
revalorização e reabilitação desse patrimônio; e 
e) facilitar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou 
regionais de formação no campo da proteção, conservação e 
revalorização do patrimônio cultural e natural e estimular a pesquisa 
científica nesse campo. 
 

De acordo com o documento já referido, caso esse patrimônio se 

encontre em risco, o Comitê do Patrimônio Mundial poderá incluí-lo na “Lista do 

Patrimônio Mundial em Perigo”, sendo assim se torna necessário à restauração 



  
 

do Casarão Vanguarda, já que o mesmo compõe esse patrimônio e se encontra 

em estado de degradação, com o estabelecimento de um devido uso para a área, 

além de restaura-lo ainda terá uma função social para o entorno.  

 

4.1.1 Carta de São Luís-05/2000 

 

Outro documento de suma importância para intervenções no Centro 

Histórico de São Luís é a Carta de São Luís que segundo Gonçalves (2006) é 

“fruto da preocupação de parte da comunidade ludovicense com o Patrimônio 

Histórico de São Luís e com toda a cidade”.  

De acordo com a mesma autora, esse documento tem como 

diretrizes: a Conscientização e Orientação Técnica, com a produção de normas 

para conservação de construções históricas; o turismo e cultura popular; a 

segurança pública; infraestrutura; estabilidade das edificações, esse se 

preocupa com edificações abandonadas; transporte; institucional; emprego e 

renda; financeiro e econômico; monitoramento e controle.  

Essas diretrizes devem ser levadas em consideração quando for feito 

um projeto de intervenção no Centro Histórico, porém em muitas vezes a 

legislação deve ser adaptada ao local para que de fato se torne efetiva. 

 

4.2 Novo uso ao Casarão Vanguarda: Habitação 

 

Diante disso e do estudo feito no entorno, optou-se por dá a esse 

prédio o uso habitacional, já que a área é predominantemente de não residencial 

e sim institucional, conforme visto na figura 6, o uso misto trará nova vida ao local 

e consequentemente mais segurança e uso. 

Desde os primeiros anos do Projeto Praia Grande, já se tinha a 
preocupação com as questões relacionadas à habitação, segundo Cardoso 
(2012): 

Ao abordar o tema da habitação, o documento reitera seus objetivos e 
apresenta como efeitos desejados do então Programa de Habitação, a 
fixação da população residente na área histórica e a melhoria das 
condições habitacionais na área. Apesar de o documento destacar a 
necessidade de se definir alternativas para “evitar os efeitos da 
especulação imobiliária e de suas consequências para a população 
residente”, não há indicações das possíveis alternativas e que efeitos 
e consequências se quer evitar. 
 
 



  
 

Ainda sobre o mesmo autor, em 1986, outro documento foi publicado 

e nela tem a proposta de aumento da oferta de habitação e a recuperação da 

mesma, esse Subprograma uniu soluções que preservam o acervo arquitetônico 

e ao mesmo tempo tenta diminuir a crise habitacional da região, para tanto o 

documento mostra que se deve ter apoio institucional e financeiro futuramente 

(CARDOSO, 2012). 

Esse novo uso deve ser classificado de acordo com os parâmetros de 

classificação para intervenções que segundo Portaria n. 420/2010 (BRASIL, 

2010, p. 2) que são: 

 

Reforma 
1. Reforma Simplificada: obras de conservação ou manutenção que 
não acarretem supressão ou acréscimo de área,tais como: pintura e 
reparos em revestimentos que não impliquem na demolição ou 
construção de novos elementos; substituição de materiais de 
revestimento de piso, parede ou forro, desde que não implique em 
modificação da forma do bem em planta, corte ou elevação; 
substituição do tipo de telha ou manutenção da cobertura do bem, 
desde que não implique na substituição significativa da estrutura nem 
modificação na inclinação; manutenção de instalações elétricas, 
hidrosanitárias, de telefone, alarme, etc.; substituição de esquadrias 
por outras de mesmo modelo, com ou sem mudança de material; 
inserção de pinturas artísticas em muros e fachadas. 
2. Reforma ou Reparação: toda e qualquer intervenção que implique 
na demolição ou construção de novos elementos tais como ampliação 
ou supressão de área construída; modificação da forma do bem em 
planta, corte ou elevação; modificação de 
vãos; aumento de gabarito, e substituição significativa da estrutura ou 
alteração na inclinação da cobertura. 
Restauração 
Serviços que tenham por objetivo restabelecer a unidade do bem 
cultural, respeitando sua concepção original, os valores de 
tombamento e seu processo histórico de intervenções. 
Conservação 
Conjunto de ações preventivas destinadas a prolongar o tempo de vida 
de determinado bem. 

 

Atualmente, de acordo com Gonçalves (2006), “no Centro Histórico 

de São Luís-MA existem nove Habitações Multifamiliares, destas, somente 

quatro estão habitadas, com um total de 33 apartamentos em uso”. Segundo a 

mesma essas construções se encontram em bom estado de conservação e são 

oriundas se um Subprograma de Promoção Social e Habitação com o obtenção 

de locatários por meio de sorteio, porém a crítica que é feita são que essas 

habitações em geral não buscam alcançar um público alvo, deixando muito a 



  
 

desejar em seus projetos, algo que pode ser resolvido muito facilmente, basta 

que se tenha o interesse.  

 

4.3 Intervenções referências para esse novo uso 

 

A primeira intervenção no centro histórico de São Luís com proposta 

de habitação foi o Beco da Pacotilha, onde foram criadas dez unidades 

habitacionais. De acordo com Cardoso (2012): 

 
Na obra de reabilitação do edifício, as paredes de alvenaria de pedra 
foram mantidas (paredes perimetrais do volume principal, as paredes 
meeiras e algumas no pavimento térreo) e dentro dessa caixa antiga 
foi inserida uma nova estrutura em concreto. Mesmo com a construção 
da nova estrutura, alguns elementos tradicionais da tipologia foram 
reproduzidos, como a distribuição dos pavimentos, a dos cômodos e o 
fechamento em esquadrias de madeira da varanda. A circulação 
vertical do edifício foi mantida no mesmo local original e construída com 
novo desenho e em estrutura metálica. 
 

No térreo da construção foram criados espaços comerciais. Em 2000 

e 2001, ocorreram novas intervenções, mas agora com intenções diferentes, que 

segundo Cardoso (2012) se dividiam em duas propostas “Uma delas objetivava 

a criação de habitação para funcionários públicos estaduais e a outra propunha 

um espaço de moradia e trabalho para artistas plásticos locais”.  

No projeto feito em galpões na Rua Portugal com o objetivo de 

promover mais atividades voltadas para as artes. Foi feita a demolição de 

paredes internas, deixando somente as paredes externas “e os elementos 

estruturais” (CARDOSO, 2012). 

Sendo assim, de acordo com Pacheco (2014), em intervenção feita 

em casarão na Rua da Palma, tendo uso hoje de residências unifamiliares. Já 

na Rua Osvaldo Cruz (Rua Grande), as intervenções são predominantemente 

comerciais, devido sua localização, esses tem “boa conservação física, em 

virtude das frequentes modificações para facilitar a adaptação das edificações 

às necessidades dos comerciantes. Por outro lado, devido ao uso comercial é 

uma paisagem urbana marcada pela poluição visual”. 

 

 

 

 



  
 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exporto, contatou-se que para intervir em Centros Históricos 

deve seguir diversas leis, que asseguram a preservação do espaço. Com isso, 

o presente trabalho consiste na atribuição de um uso, para o casarão vanguarda, 

localizado no Centro Histórico de São Luís no Maranhão.  

O estudo baseou-se inicialmente na análise da edificação, apontando 

seu estado de conservação de degradação e também da análise do entorno, 

apontando os principais usos e estado de conservação dos imóveis. Buscou-se 

entender a importância da Legislação sobre Patrimônio Cultural, mostrando 

formas legais de intervir no centro, sem alterar suas características. Com isso, 

foi atribuído o uso misto, sendo meu pavimento térreo comercial e superiores 

residencial, desta forma trará vivencia ao local e consequentemente mais 

segurança. A necessidade de habitação é um problema recorrente nas grandes 

cidades, habitação os centros históricos, é preservar a acervo arquitetônico, 

além suprir tal demanda.  

Conclua-se que para intervir num Centro Histórico, inicialmente deve-

se conhecer e estudar área, portando o uso atribuído está correspondente com 

as necessidades da área.  
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