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RESUMO: Investigação social dos imperativos da gestão do patrimônio e suas 

implicações sobre a memória social. O estudo busca relativizar os conceitos de 

patrimônio, identidade e memória de maneira a situar em meio aos pesados 

investimentos na memória oficial as demandas do social. Descreve como a ideologia 

da preservação surge em meio aos processos de urbanização em São Luís. Discute 

os dilemas dos setores sociais do bairro do Desterro. Apresenta os investimentos 

públicos e promessas não cumpridas em meio ao processo de patrimonialização 

ocorrido no núcleo urbano antigo da cidade de São Luís/MA.  
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INTRODUÇÃO 

 

Falar em patrimônio no Brasil geralmente nos faz lembrar do passado por 

um viés romântico, idealizado, marcado pela presença de estruturas arquitetônicas 

esteticamente organizadas para nos fazer reviver uma memória oficial, embora o 

passado também evoque para muitos setores sociais aspectos traumáticos de um 

passado violento e escravocrata.  

Pensar o passado brasileiro por meio de ferramentas teóricas capazes de 

descortinar a realidade é cumprir com o dever acadêmico de pensar os problemas 

sociais de forma crítica. Tendo em vista que a memória social brasileira é plural, 

diversa, o passado não pode ser visto como homogêneo, mas sim como plural.  

                                                 
1
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A gênese da preservação no mundo e no Brasil tem seguido a lógica da 

estetização urbana e do enobrecimento de áreas culturais, em geral associada a 

expulsão de moradores para atrair novos usos ao cenário do patrimônio (JEUDY, 

2005). 

No Maranhão as intervenções urbanísticas de cunho preservacionista têm 

suscitado volumosos investimentos públicos para usos geralmente ligados ao 

consumo dos espaços por parte das elites locais e setores turísticos.  

O modelo preservacionista local é marcado por ausência de instâncias 

democráticas capazes de gerir de forma compartilhada o patrimônio. Contexto no 

qual as demandas populares são negligenciadas: habitação social, participação e 

avaliação social das políticas de preservação.  

O presente estudo parte das prerrogativas estabelecidas na 1ª 

Convenção Nacional do Bairro da Praia Grande em 1979, que estabeleceu 11 

políticas de preservação estabelecidas para a cidade de São Luís. Dentre tais 

políticas, pelo menos em tese, percebe-se que seu texto estabelece o compromisso 

do Estado em garantir o uso residencial do centro histórico, fomentar a participação 

social e promover por meio da gestão compartilhada com a sociedade, a avaliação 

crítica dos processos de preservação no centro histórico da cidade de São Luís.  

Após quatro décadas de pesados investimentos em preservação, o que 

se percebe de forma teórica e empírica é que pouco ou quase nada se fez em 

termos de qualidade de vida aos moradores do centro histórico no sentido de 

garantir a sua presença, ou mesmo de criar novas demandas habitacionais sobre o 

espaço urbano. Da mesma forma, os processos de avalição de gestão do patrimônio 

não são democráticos e participativos. 

A pesquisa faz parte de reflexões sobre a memória social e a gestão do 

patrimônio ocorridas desde 2010, durante o processo de elaboração de pesquisa de 

Mestrado PGCult/UFMA e debates diversos no Grupo de Pesquisas em Estudos 

Culturais (GPEC/Crisol/UFMA). Atualmente o estudo está vinculado ao projeto de 

pesquisa Sociabilidades e Patrimônio Cultural da Unidade de Ensino Superior Dom 

Bosco (UNDB), conta com apoio da FAPEMA e cooperação do Crisol/UFRJ, campus 

de Macaé RJ.  
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1 Os Processos de Urbanização e o Nascimento da Ideologia da Preservação 

Diversos estudos apontam para a ausência de políticas públicas capazes 

de promover a participação social na gestão do patrimônio cultural em escala 

nacional (CORRÊA, 2003, 2008; LEITE, 2004). Dessa realidade emergem conflitos e 

demandas variadas por parte de setores populares variados ligados a gestão dos 

sítios históricos, tais como entidades de classe, uniões de moradores, trabalhadores 

de setores ligados ao dia a dia das cidades históricas brasileiras. 

Bairros históricos, considerados patrimônio pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sofrem, em todo o Brasil, dos mesmos 

problemas: a) esvaziamento do espaço urbano, mesmo em meio a pesados 

investimentos em revitalização urbana; b) ausência de investimentos em moradia, 

quer para oferecer qualidade de vida aos moradores desses espaços, quer atrair 

novos moradores; c) tráfico de drogas e violência urbana.  

Diversas cidades históricas, que guardam conjuntos urbanos tombados, 

sofrem dos mesmos problemas. Regiões com maiores indicadores de 

desenvolvimento optaram pelos projetos de modernização urbanística, ao passo que 

as demais herdaram malhas urbanas inteiras com características coloniais. Na 

região Nordeste, cidades como Salvador, Recife e São Luís guardam algumas 

semelhanças que vão além do fato de pertencem à mesma região. Seus núcleos 

urbanos abrigam profundos problemas de gestão e manutenção dos seus centros 

históricos em face do desgaste do modelo de preservação implementado em escala 

nacional.  

As cidades que tiveram como caraterística um forte crescimento 

econômico, tais como Rio de Janeiro e São Paulo, praticamente destruíram a sua 

malha urbana antiga, estreita e tortuosa, característica do período colonial brasileiro, 

para abrigar outros usos. Estas cidades passaram a alargar ruas com o objetivo de 

não apenas de transportar pessoas por passeios a pé, mas sobretudo a partir de 

transporte de massa em veículos como o automóvel, ônibus e metrô. 

O padrão urbanístico da cidade brasileira a partir das décadas de 1920 

deixou de ser apenas horizontal, as cidades verticalizam suas edificações. Outro 

aspecto que marca profundamente o padrão citadino brasileiro a partir do início do 

século XX é o abandono das áreas centrais. Áreas edificadas por meio do excedente 

de capital das elites coloniais brasileiras, foram inteiramente abandonadas por estas 
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mesmas classes. Passaram de áreas valorizadas economicamente a lugares 

marginais e perigosos, alvo dos recentes investimentos em revitalização urbana.  

A cidade passa a partir de então a estender-se indefinidamente para 

outras frentes de ocupação, por vezes desordenada. O pulmão imobiliário passou 

constituir-se das áreas litorâneas, sobretudo nas capitais brasileiras. O interior 

dessas cidades passou a sofrer por um profundo problema de esvaziamento e 

ocupação multifamiliar, ao passo que ocorreu um intenso processo de ausência de 

investimentos em habitação e infraestrutura urbana. Os núcleos urbanos antigos, 

sobretudo das capitais brasileiras, foram considerados áreas doentes da cidade, 

argumento que tem justificado os volumosos investimentos em revitalização urbana 

em escala nacional4.  

Uma característica marcante desses núcleos urbanos antigos, fundadores 

de suas respectivas cidades, é o fato de todos eles terem perdido sua importância 

econômica e capacidade de receber investimentos ligados ao cotidiano de seus 

moradores, sobretudo do início do século XX, concentrando investimentos em 

revitalização dos espaços para usos ligados ao lazer e turismo.  

A cidade de São Luís, por sua vez, não acompanhou o ideal de 

modernidade do início do século XX na mesma proporção das grandes capitais 

brasileiras. Enquanto o padrão haussmaniano5 era amplamente incorporado às 

cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, São Luís vivia um processo de abandono 

de seu núcleo urbano antigo. Fato este que provocou a paralização das práticas 

comerciais responsáveis pela edificação e manutenção dos bairros mais antigos da 

capital do Maranhão6.  

                                                 
4
Reabilitação Urbana consiste em uma forma de intervenção sobre o espaço urbano. Embora seja 

comumente rotulada a reconstrução de centros históricos, pode ocorrer em qualquer espaço da 
cidade. Para que seja implementada, geralmente parte-se da necessidade de valorizar 
economicamente áreas, em geral centrais das cidades, degradadas pelo tempo e ação humana, 
áreas que perderam valor imobiliário e que por tanto necessitam de verdadeiras obras de 
reconstrução do espaço para abrigar novos usos.  
 
5
Haussmann foi o responsável pelo plano de reestruturação da cidade de Paris, que se deu como 

uma operação à base de destruição e construção de uma nova forma urbana sobre a anterior, de 
origem medieval, suprimindo parte da Paris medieval e alterando sua urbanidade, para criar uma 
nova urbanidade. Paris se tornou a partir de suas intervenções urbanísticas um modelo para a 
maioria das capitais do mundo.  
 
6
A ideia de decadência da economia maranhense não é algo recente o quanto nos sugere o momento 

atual, restrito ao patrimônio cultural desse povo. Desde o século XIX, período em que o discurso do 
que se convencionou denominar de decadência da lavoura ou estado decadente da agricultura, que a 
ideologia da decadência é algo presente na história do Maranhão. Decadência esta que teria 
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O processo de modernização urbana constituiu um ideário vislumbrado 

também pelas elites maranhenses, porém não vivido na mesma proporção que 

outras cidades do Brasil. Alguns programas locais de governo estabeleceram metas 

de modernização e chegaram inclusive a implementar intervenções de cunho 

modernizador, embora muito tímidas na capital do Maranhão. 

Como exemplo de ações de cunho modernizador em São Luís, podemos 

citar a alargamento de ruas e avenidas, como o Avenida Magalhães de Almeida e a 

construção de edifícios modernos em meio aos casarões coloniais típicos dos 

séculos XVIII e XIX que tanto marcam a paisagem urbana local.  

A cidade de São Luís só conseguiu de fato se inserir no processo de 

modernização,mesmo de forma tímida e tardia, a partir das décadas de 1960 e 

1970. Muitos foram os acontecimentos que propiciaram o desenvolvimento de novas 

práticas econômicas capazes de inserir a economia local no contexto nacional e 

global, mesmo de forma insipiente. Um dos programas federais que mais contribuiu 

para o crescimento urbano da cidade de São Luís foi o Projeto Grande Carajás. 

Somente por meio da implantação desse projeto de descentralização da produção 

industrial no Brasil é que grandes investimentos passaram a ser implantados em 

solo maranhense. Empresas como VALE e ALUMAR passaram a realizar profundos 

investimentos em infraestrutura portuária e de transporte da produção de matéria 

prima, o que impactou de forma determinante no processo desigual de ocupação do 

espaço urbano (GISTELINCK, 1989).  

Bolsões de pobreza foram atraídos para áreas de entorno a esses 

megaempreendimentos com o objetivo de abastecer esses investimentos com mão 

de obra farta e barata, advinda principalmente do interior do estado do Maranhão e 

até mesmo de estados vizinhos como o Piauí e Ceará.  

Programas imobiliários timidamente foram implementados em áreas 

periféricas da cidade, sobretudo para funcionários públicos e financiados pela Caixa 

Econômica Federal. As pessoas que vieram do interior do Estado, atraídas pelo mito 

do desenvolvimento e da geração de emprego acabaram por não serem absorvidas 

                                                                                                                                                         
provocado o empobrecimento das antigas elites agroexportadoras durante o século XIX. Essa 
ideologia de decadência parte da ideia de que existiu um período áureo, uma época de ouro, para a 
economia maranhense e suas elites. Época essa que teria desaparecido com a crise agroexportadora 
que se instalou na economia local, provocando um profundo estado de estagnação econômica pelo 
qual os maranhenses passariam a partir de então, tendo seus reflexos presentes ainda nos dias 
atuais. Para saber mais sobre a ideologia da decadência (ALMEIDA, 2008). 
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pelos grandes empreendimentos em virtude do baixíssimo nível de formação 

intelectual e técnica. Esses contingentes populacionais foram importantes apenas 

durante o processo de construção dos megaprojetos. Depois foram descartados, 

logo após o início das atividades do nascente e tímido complexo industrial 

maranhense.  

O processo desordenado de ocupação do território da ilha de São Luís foi 

extremamente desigual. Privilegiou áreas litorâneas em detrimento do centro da 

cidade, que sofre ainda hoje com o processo de abandono, perda do uso residencial 

e ausência de investimentos econômicos, tais como escolas, hospitais, 

supermercados e tantos outros serviços e equipamentos urbanos indispensáveis ao 

dia a dia de qualquer pessoa que mora ou trabalha nesse espaço da cidade 

(RIBEIRO JUNIOR, 1999). 

Na medida que a cidade foi crescendo para outras frentes de ocupação 

do solo, distantes do centro, sejam elas altamente valorizadas imobiliariamente no 

casos dos bairros litorâneos ou extremamente abandonadas, como as periferias, o 

centro da cidade passou a sofrer com os processos de abandono e precariedade de 

sua velha infraestrutura urbana, saneamento básico, violência, ocupação desornada 

de prédios antigos, e o pior de tudo: passou a ocorrer a perda do interesse pela 

moradia por parte dos próprios moradores em função da falta de políticas públicas 

em melhoria da qualidade de vida da cidade velha. 

Ao deteriorar-se, o centro da cidade de São Luís passou a ser alvo das 

chamadas políticas de revitalização urbana. Políticas que visam tratar esse espaço 

da cidade como uma área de fato doente, tal como se fosse uma parte do corpo 

humano acometida por um mal degenerativo. A partir do início da década de 1980, o 

que se convencionou a chamar de Centro Histórico passou a ser alvo de diversas 

políticas de reabilitação urbana que têm custado milhões em investimentos públicos, 

sobretudo para fins turísticos e administrativos do Estado, sem contudo garantir o 

uso residencial do centro, agora histórico, da cidade de São Luís.  

 

2 Trajetória e Dilemas da Preservação em São Luís 

Apesar de a trajetória das políticas públicas de preservação no Brasil ter 

escrito seus primeiros capítulos na década de 1930 com a criação do Serviço de 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937, o Maranhão apenas 

iniciou seus primeiros tombamentos na década de 19607. 

Os atos de preservação praticamente coincidam com os processos de 

tombamento ocorridos naquele período. A política de preservação, pautada em 

tombamentos, iniciou suas atividades com os processos de tombamentos de 

isolados, como a Capela e o Portal da Quinta das Laranjeiras, o prédio que hoje 

abriga a Academia Maranhense de Letras, a Fábrica Santa Amélia, a Fonte das 

Pedras e Fonte do Ribeirão, o Forte Santo Antônio e o conjunto da Praça Gonçalves 

Dias. O que se percebe é que a ampliação dos processos de tombamento se deram 

a partir de bens isolados e se ampliaram aos conjuntos urbanos, até que a 

configuração atual do conjunto urbano tombado fosse concluída em 1975. 

Após essas primeiras inciativas, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) inaugura sua sede administrativa em São Luís, no início 

da década de 1980, com o objetivo normatizar e fiscalizar o processo de 

preservação iniciado na cidade de São Luís pelo Governo do Estado8.  

A política pública patrimonialista local iniciou-se com um grande, porém 

único, seminário nacional que se propôs a discutir um plano de preservação 

elaborado por um arquiteto americano a serviço do Governo do Estado naquele 

período. 

O pontapé do nascente Programa de Preservação e Revitalização do 

Centro Histórico de São Luís (PPRCHSL) foi, portanto, a 1ª Convenção Nacional do 

bairro da Praia Grande, em 1979, em São Luís, ocorrida por iniciativa do Governo do 

Estado e IPHAN. Esse seminário foi responsável por elaboraras diretrizes da política 

de preservação do Centro Histórico da cidade de São Luís.  Os participantes da 

Convenção eram especialistas de todo o Brasil na área do patrimônio. Estes se 

propuseram naquele momento a criar uma “[...] Comissão de Coordenação dos 

Projetos e de um grupo de trabalho executivo, criados oficialmente pelo Decreto 

                                                 
7
No Maranhão, a primeira intervenção patrimonialista ocorreu somente no final da década de 1940, 

com o tombamento do Sambaqui do Pindahy, sítio arqueológico localizado na região metropolitana de 
São Luís/MA, município de Paço do Lumiar.  
 
8
O IPHAN se implantou no Maranhão em 1980, justamente quando o Estado, através da secretaria de 

planejamento, começou a discutir o Projeto Praia Grande com o arquiteto John Gisiger. Na época o 
presidente da Fundação Nacional pró-Memória, que também era do IPHAN, o Doutor Aloísio 
Magalhães, ouviu falar que aqui se estava gestando um projeto que iria destruir todo o Centro 
Histórico. Daí ele veio para cá. Quando chegou aqui a surpresa foi maravilhosa. Na verdade ele 
adorou o projeto, reuniu todas as instituições e deu um ‘start’ para que a coisa pudesse acontecer 
(CHAVES, 2008, p. 30). 
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Estadual nº 7.435 de 16 de novembro de 1979, no âmbito da SEPLAN-MA [...]” 

(SEPLAN, 1997, p. 29). 

Ainda em relação a este seminário pioneiro: 

 
[...] o projeto de preservação do Centro Histórico de São Luís começou em 
1979, a partir de um debate muito forte e curiosamente a partir de uma 
proposta que teve seu núcleo elaborado por um arquiteto americano, o John 
Gisiger. O John era estrangeiro, mas muito abrasileirado por ter sido criado 
no Brasil desde muito jovem, mas de nacionalidade americana. Viajando um 
ano pela Amazônia, Manaus e Belém, chegando depois em São Luís 
abordo de sua canoa costeira. Chegando a capital, na Praça João Lisboa, 
começou a desenhar São Luís, daí o senhor Bernardo Almeida, jornalista do 
Jornal O Estado do Maranhão soube e se interessou pelo trabalho do John. 
O então governador João Castelo se interessou pela proposta de John, o 
que fez com que o Aloísio Magalhães viesse a São Luís naquele momento, 
já com a preocupação de criar o IPHAN no Maranhão já que São Luís era 
tombada pelo IPHAN desde 1975, e discutir a proposta local de preservação 
a partir dos trabalhos do John Gisiger. (Informação Verbal)

9
 

 

O molde estabelecido pelo Governo do Estado do Maranhão para política 

local de preservação deixava claro as intenções locais de incluir-se na política 

federal de preservação. Era notório, a partir de análise dos discursos 

institucionais,que havia a nítida preocupação em sintonizar as ações locais em 

relação aos grandes projetos de preservação da memória nacional10, ou seja, 

aproximar os programas locais aos projetos nacionais de preservação do patrimônio 

brasileiro (GUEDES, 2001). 

É importante salientar que a 1ª Convenção da Praia Grande teve 

tímidaparticipação da Prefeitura de São Luís e de diversos setores da sociedade, 

tendo maior destaque os setores públicos ligados ao Governo do Estado.  

A partir dos resultados desse grande, porém único seminário, 

estabeleceu-seum conjunto de 11 políticas que se transformaram em projetos do 

Programa de Revitalização do sítio histórico local. Segundo Andrès (2006, p. 109-

110) são: 

 

                                                 
9
 Entrevista concedida por Luiz PhelipeAndrès em 2011 ao autor deste trabalho para pesquisa de 

Mestrado PGCult/UFMA.  
 
10

[...] o SPHAN foi uma das principais iniciativas da política nacionalista do Estado Novo. Essa 
relação entre os modernistas e as políticas de patrimônio nos anos 30, que se constitui em um dos 
aspectos de destaque na historiografia sobre as origens do SPHAN, se revela tanto no plano 
institucional quanto conceitual. Havia, como sublinha João Luiz Lafetá, um ‘projeto ideológico’ do 
Modernismo, acompanhando seu ‘projeto estético’, que buscava uma [...] consciência do país, desejo 
e busca de uma expressão nacional, caráter de classe de suas atitudes e produções (LEITE, 2004, p. 
49). 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 
1 - Proporcionar a manutenção do uso residencial nas áreas do centro 
Histórico. 
2 - Intensificar as atividades de assistência e promoção social e priorizar 
ações de fomento a geração de emprego e renda. 
3 - Apoiar a instalação de centros profissionalizantes. 
4 - Incentivar as manifestações culturais e educacionais mediante o 
estabelecimento de centros culturais e de criatividade e do fortalecimento 
das instituições públicas e privadas que se dedicam àação e difusão 
cultural, bem como apoiar as manifestações artísticas de indivíduos ou 
grupos comunitários sediados na área. 
5 - Restaurar e preservar o patrimônio arquitetônico e ambiental urbano do 
Centro Histórico, reintegrando-o à dinâmica social e econômica da cidade, 
em condições adequadas de utilização e apropriação social. 
6 - Promover a revitalização econômica do comércio varejista, 
especialmente de gêneros alimentícios regionais e artesanato e das 
atividades relacionadas ao turismo cultural. 
7 - Adequar as redes de utilidades, serviços e logradouros públicos: água, 
esgoto, drenagem, energia elétrica, telefone, limpeza urbana, transporte, 
saúde, segurança, praças e rede viária, de forma a beneficiar a população 
residente e usuários, propiciando ademais uma ocupação coerente e 
diversificada do centro histórico. 
8 - Dinamizar as atividades portuárias tradicionais, visando à revitalização 
das funções econômicas e culturais mais representativas do Centro 
Histórico, relativas à pesca artesanal e ao transporte hidroviário de 
passageiros e carga. 
9 - Contribuir para o incremento do associativismo e consolidação das 
entidades de classe, de forma a garantir uma participação efetiva da 
comunidade no processo de preservação e revitalização do centro histórico. 
10 - Garantir um processo permanente de avaliação crítica do Programa de 
preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís. 
11 - Assegurar o compromisso político da administração pública quanto à 
inclusão dos temas relativos à restauração e à conservação dos bens 
culturais nos planos de governo estadual e municipal. 

 
As propostas 1, 9 e 10 demonstram de forma evidente uma nítida 

preocupação em garantir os “usos sociais de patrimônio”, de se garantir qualidade 

de vida para as pessoas que moravam no centro histórico, além de criar condições 

para pessoas que quisessem vir a constituir moradia naquele espaço urbano 

(CANLINI, 2003). 

Outro ponto a ser destacado é o fato de ter sido firmado um compromisso 

não cumprido com as entidades de classe de maneira que houvesse participação 

crescente e efetiva no processo de revitalização. 

Enfim, se destaca o último ponto de análise desse estudo sobre as 

políticas de preservação estabelecidas para o núcleo urbano da cidade de São Luís, 

ou seja, a promessa de um processo permanente e democrático de avaliação do 

Programa de Revitalização local. Após cerca de quarenta anos de elevados 

investimentos em preservação do espaço urbano, o que se percebe na prática é o 

fato de praticamente nada ter avançado em habitação. As entidades de classe, que 
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têm como bandeira de luta a habitação social no centro histórico, continuam 

extremamente sem condições de organização por não terem sido instrumentalizadas 

pelo poder público para participarem de forma efetiva do debate sobre o patrimônio. 

Não existe espaço algum de avaliação democrática das políticas de preservação 

gestadas em São Luís.  

O processo de preservação local acabou ganhando rumos ligados mais 

ao mercado do turismo, a burocracia governamental e aos interesses dos grupos 

políticos locais, do que necessariamente à função social prometida ao espaço do 

patrimônio, tão propagandeada nas belas diretrizes do referido programa 

revitalizador. Essa mudança de paradigma fez surgir um certo descredito em relação 

a gestão do patrimônio por parte de entidades de classe e diversos grupos 

estabelecidos no espaço urbano patrimonializado.  

O programa de revitalização concebido para o centro histórico da cidade 

de São Luís é comumente dividido em etapas, como sugere a classificação a seguir 

proposta por Andrès (2006): 

1ª) Etapa:Ocorrida entre anos de 1980 e 1981, responsável pela 

execução do “Subprograma deObras da Praça do Comércio, implantado no período 

de 1981 e 1982, que promoveua realização das obras da Feira da Praia Grande, 

Albergue do VOS – Voluntariadode Obras Sociais, Beco da Prensa e Praça da Praia 

Grande, além de outras obrasde urbanização no entorno, representando 

investimentos da ordem de R$ 2,5milhões que passamos a avaliar agora” (ANDRÈS, 

2006, p. 111). 

2ª Etapa:Ocorrida entre os anos de 1983 e 1987, período marcado pela 

ausência de grandes intervenções urbanas e investimentos estatais. Os gestores do 

patrimônio passaram a concentrar suas ações em estudos e pesquisas sobre o 

vasto acervo patrimonial (ANDRÈS, 2006). 

3ª Etapa:Ocorrida entre os anos de 1987 e 1991, também chamada de 

“Projeto Reviver”, consiste em um período caracterizado por elevados investimentos 

na preservação do patrimônio. Totalizando um montante de “R$ 60 milhões com 

recursos próprios do Tesouro Estadual e consolidou um processo de revitalização do 

bairro da Praia Grande, realizando obras de infraestrutura e de recuperação da 

paisagem urbana” (ANDRÈS, 2006, p. 146). 
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4ª Etapa: Ocorrida entre os anos de 1991 e 1995, o período marca a 

consolidação dos investimentos em preservação do patrimônio. A partir dessa etapa, 

somente depois de uma década de investimentos no restauro do patrimônio, é que 

surgem as primeiras ações de inclusão da habitação como uso de prédios 

tombados. Surgem nesse momento os chamados projetos piloto de habitação no 

centro histórico, com a restauração inicial de apenas 1 prédio para o uso 

habitacional de 10 famílias, mesmo, naquele momento, o déficit habitacional já ser 

enorme na cidade de São Luís. Nesse período, a proposta piloto de habitação 

perdeu destaque e importância para outras intervenções de cunho monumental, 

como as reformas da Fábrica de Tecidos Rio Anil e do Teatro Artur Azevedo. Os 

investimentos dessa etapa alcançaram a cifra de “R$ 30 milhões com recursos 

próprios do tesouro estadual” (ANDRÈS, 2006, p. 152). 

5ª Etapa: Ocorrida entre os anos de 1995 e 2002, período de intensos 

investimentos em preservação e na campanha bem sucedida da cidade de São Luís 

para a Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a 

educação, a ciência e a cultura (UNESCO). O período também é marcado pelo 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), além da 

contrapartida estadual. Conforme (ANDRÈS, 2006, p. 200), esta etapa “representou 

uma ampliação significativa em relação a etapa do Projeto Reviver (1987/1991), 

ampliando a área urbana beneficiada de 10,7 hectares para 50 hectares. Segundo 

dados dos arquivos e relatórios do PPRCHSL, foram investimentos estimados na 

ordem de R$ 75 milhões”.  

6ª Etapa: Ocorrida entre os anos de 2002 e 2006, foram realizadas 

algumas revitalizações de prédios tombados, dentre eles quatro casarões foram 

adaptados para o uso residencial, totalizando 23 apartamentos para servidores 

públicos estaduais, o que gerou críticas por parte de setores da comunidade de 

centro histórico11. Esse momento é marcado também pelo lançamento de uma 

                                                 
11

Em entrevista concedida pelo Presidente da União de Moradores do Centro Histórico de São Luís 
ao autor dessa pesquisa em abril de 2012, o mesmo nos relatou que: “Quase todos esses moradores 
que para cá vieram com os projetos-piloto de habitação são funcionários públicos que não têm 
pertencimento algum com esse bairro. Não participam de nossas festas, não conversam conosco, 
não têm vínculo nenhum de convivência conosco, não participam de nosso cotidiano; eles têm uma 
vida à parte, apesar de serem moradores, isso eu não nego. Eles não têm a sensação de 
pertencimento que nós temos, pois temos orgulho de levar o nome do Desterro, da Praia Grande, 
mas não há incentivos para que essas pessoas que moram aqui há muitos anos permaneçam”.  
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proposta de Reabilitação do Bairro do Desterro, mas que nunca saiu do papel. Fato 

que gera entre os setores comunitários uma profunda falta de crédito em relação as 

propostas de revitalização para fins sociais. Em relação a soma dos investimentos 

ocorridos nesta etapa, não há um valor estimado oficialmente, mas imagina-se que 

mais uma vez foram investidos alguns milhões de reais em revitalização 

monumental, deixando de lado as demandas dos setores comunitários.  

Estima-se que o montante gasto em preservação seja algo em torno de 

R$ 190.000.000,00 (Centro e Noventa Milhões de reais em valores atualizados) ao 

longo de 4 décadas. Vale destacar que os recursos não foram capazes de dotar o 

espaço urbano patrimonializado da cidade de destaque em relação as áreas mais 

valorizadas da malha urbanística de São Luís. Não garantiram a valorização 

imobiliária do sítio histórico, não atraíram investimentos privados capazes de 

estimular a prática do turismo de forma efetiva, não foram capazes de evitar o ciclo 

atual de precariedade da infraestrutura urbana e tão pouco garantiram qualidade de 

vida as pessoas que moram nesses espaços por meio dos insipientes investimentos 

em infraestrutura urbana e habitação.  

Atualmente os investimentos em revitalização têm si dado de forma 

compartilhada, não mais com exclusividade da esfera pública estadual. A quinta 

etapa da preservação descrita com base na classificação de Andrès (2006) já 

apresenta ações compartilhadas entre Governo Federal, Governo do Estado e 

Prefeitura.  

As intervenções em preservação em fase de execução fazem parte do 

Programa de Aceleramento do Crescimento, do Governo Federal, ou seja, do PAC 

das cidades Históricas. A ótica da visão compartilhada do patrimônio abriga em suas 

linhas e entrelinhas um antigo “paradigma fragmentador predominante” nas políticas 

de patrimônio no Brasil. Os gastos com preservação têm “beneficiando a visão 

mercadológica tecnocrática e utilitarista” do patrimônio (CORRÊA, 2008). 

Por outro lado, no seio das comunidades envolvidas, esse discurso cria 

nos indivíduos envoltos na cena do patrimônio diversas expectativas em torno das 

possibilidades de inserção do patrimônio no eixo das rotas do turismo; que por sua 

vez possibilitaria a essas pessoas empregos e ou possibilidades de ganhos com o 

patrimônio, embora na prática tais ganhos não sejam percebidos nas histórias de 

vida dos moradores do centro histórico de São Luís. 
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3 O Bairro do Desterro: qual o sentido atual da preservação para os seus 

moradores? 

 

O Bairro do Desterro está relacionado ao núcleo fundador da cidade de 

São Luís. Juntamente com 11 outros bairros que fazem parte da classificação 

municipal a qual define o centro histórico da cidade. O zoneamento municipal 

compreende como centro histórico as zonas de proteção federal (IPHAN) e mundial 

(UNESCO), ou seja, os bairros Praia Grande, Desterro e Portinho, além de uma área 

significativa do bairro Centro. Além destes, faz parte conjunto de bairros o Apicum, a 

Madre Deus, Camboa, Diamante, Fabril, Vila Passos, Lira, Coréia e Goiabal. 

O zoneamento territorial municipal acabou compreendendo além das 

áreas de preservação federal e mundial, uma área de preservação estadual que 

serve de contenção para a área de maior interesse pelas políticas públicas de 

patrimônio.  

Em relação ao Desterro, diversos estudos destacam sua importância no 

contexto da formação da cidade de São Luís. 

Os primeiros sinais do bairro estavam incluídos na delimitação territorial 
feita pelos franceses quando estes começaram a construção do Forte São 
Luís. O bairro chegou a ser palco de disputa entre portugueses e 
holandeses de 1641 a 1644. Contudo, apesar de estar incluído no núcleo 
fundacional da cidade, o bairro aparece como um apêndice da Praia 
Grande, bairro que nos primeiros séculos da formação de São Luís se 
destacou por ser o polo mercantil da cidade (SÃO LUÍS, 2005, p. 16). 

 

No início do século XX a prostituição de luxo era um destacado comércio 

responsável por movimentar a economia e ruas do Desterro. A Rua 1º de Julho, 

conhecida como Rua do Giz, ainda hoje é lembrada e associada à prostituição que 

ocorria nos mais diversos bordéis daquela região, conhecida como Zona do Baixo 

Meretrício (ZBM).  

 
Durante as primeiras décadas do século XX alguns dos casarões do 
Desterro transformaram-se em bordéis, modificando a visão do restante da 
cidade em relação ao bairro, que passou a ser identificado como reduto de 
casas de prostituição. Os solares aristocráticos foram ocupados por 
luxuosos bordéis, que incendiavam a noite do bairro. Contudo, a época 
áurea dos bordéis também esgotou as suas possibilidades e os casarões 
festivos perderam o sentido, sendo deixados ao abandono. Em meados do 
mesmo século, com a expansão da cidade para outras áreas, o bairro 
passou a vivenciar um certo isolamento que estigmatiza com a 
marginalidade social na área (SÃO LUÍS, 2005, p. 17). 
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O Desterro ocupa uma localização central na cidade de São Luís. 

Constitui um dos núcleos habitacionais mais antigos da cidade, abriga desde sua 

formação famílias oriundas do interior do estado, especialmente da Microrregião 

Baixada Maranhense. 

A população residente guarda consigo, além de memórias das quais se 

orgulha, outras as quais prefere esquecer. De bairro pobre associado a prostituição, 

o Desterro passou a sustentar atualmente o rótulo de marginal, violento, atrelado ao 

tráfico de drogas e a prostituição, generalização midiática esta que não condiz com a 

realidade de todas as pessoas que ali moram. 

O Desterro parece ser um bairro, que desde os primórdios de sua 

formação, sofre com processos de criação de estigmas12 sobre a sua tessitura 

urbana e social. Na sua trajetória histórica, frequentemente observamos em registros 

oficiais e acadêmicos uma aparente condição de dependência e inferioridade em 

escala de importância em relação a sua vizinha Praia Grande. Dependência essa 

que podemos perceber desde os tempos em que a Praia Grande era o principal 

espaço mercantil da cidade, passando pelo período da antiga ZMB às tentativas 

atuais de inserção daquele espaço no mercado turístico que sopra da Praia Grande 

em direção a outros pontos da cidade (SÃO LUÍS, 2005). 

Os processos discursivos construídos em relação ao bairro e as pessoas 

que lá moram, quase sempre vão ao sentido de inferiorização das pessoas que 

moram nesse espaço social. Os moradores do Desterro são vistos como violentos, 

problemáticos, são relacionados à prostituição e ao tráfico de drogas. Cabe ressaltar 

que esses discursos omitem as suas formas particulares de pertencimento social e 

suas reações frente a problemática que vivem. 

A formação do bairro é, sem dúvida alguma, alvo de discussões e 

controversas intermináveis, muitas vezes polêmicas. Estas não são o objeto 

principal dessa pesquisa, mas de forma alguma devem ser omitidas. Para Silva 

(2005, p. 45): 

                                                 
12

Goffman (1986) considera o conceito de estigma, em suas análises sociológicas de construção do 
“Outro” a partir do “Eu”, conceito esse elaborado pela Psicologia Social. A partir de então, procura 
adequá-lo aos anseios da sociologia. Parte da proposta de que os processos de estigmatização 
social devem ser vistos por meio do viés interacionista em meio a relações sociais nas quais uma 
pessoa constrói a outra a partir de certos atributos, de forma seletiva, sendo esses atributos negativos 
ou positivos, surgindo assim duas categorias de sujeito: de um lado os “normais”, de outro os 
“estigmatizados”, em meio verdadeiros processos de construção de identidades pessoais ou grupais. 
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Embora haja divergência quanto à data de sua fundação, o Desterro é 
conhecido como um dos bairros mais antigos da cidade de São Luís. Após 
algumas décadas da fundação da cidade foi levantada uma pequena ermida 
em homenagem a Nossa Senhora do Desterro. Em torno dessa capela 
começaram a surgir algumas casas que deram origem ao bairro, o qual 
provavelmente recebeu essa denominação influenciada pela presença da 
capela nas proximidades. 

 

Contrastando historicamente com a opulenta Praia Grande, o Bairro do 

Desterro sempre foi visto como um bairro de gente humilde. É considerado o 

primeiro bairro de brasileiros de São Luís, já que a vizinha Praia Grande pertencia 

aos ricos comerciantes portugueses para os quais os brasileiros trabalhavam. 

O Desterro é formado por ruas estreitas, becos, casas de menor porte 

arquitetônico, se comparadas com os grandes casarões da Praia Grande. O bairro 

tem sua formação fortemente ligada à edificação religiosa centenária católica do 

bairro, a Igreja do Desterro, em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, Santa 

Protetora dos degredados portugueses trazidos para essa região ainda no período 

colonial brasileiro. 

Em frente à Igreja do Desterro existe um largo no qual são realizadas 

diversas festas populares. Algumas dessas festividades ocorrem por meio de 

incentivos governamentais, tais como apresentações de Divino Espírito Santo, 

Tambor de Crioula, Festas Juninas; outras, sem apoio algum, como os tradicionais 

jogos de futebol das crianças do bairro. Essas manifestações compõem uma 

complexa teia de sociabilidades que os moradores mais antigos fazem questão de 

incentivar. 

 
Quase toda semana oferto uma bola para esses meninos jogarem seu 
futebol. Acho melhor assumir essa responsabilidade e fazer com que eles 
tenham algum lazer, se divirtam, pois é melhor do que ficaram aí na rua 
sem fazer nada e caírem na droga. Esses meninos em sua maioria nem são 
daqui de perto, vêm lá de cima, daquela área invadida onde reina a droga. 
(Informação Verbal) 

13
 

 

A fala do morador se reporta ao que outros moradores, ligados a União de 

Moradores, chamam de “segregação social e territorial do bairro do Desterro”. 

Processo esse que tem construído identidades diversas e conflituosas dentro do 

mesmo espaço social do bairro, a partir de processos de estigmatização social dos 

                                                 
13

 Entrevista concedida por morador do Desterro, Centro Histórico de São Luís, ao autor dessa 
pesquisa em abril de 2012. 
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moradores que ocupam casarões na zona de transição entre o Desterro e a Praia 

Grande. 

 
Infelizmente as pessoas aqui ainda fazem distinção das pessoas lá de cima, 
eu não gosto desse tipo de divisão social. Talvez hoje, devido às pessoas 
terem mais informação e educação, o preconceito seja menor. Antes essa 
divisão era por conta da região do baixo meretrício, sendo que existe 
apenas uma pequena parte de pessoas que vivem da prostituição. Existem 
filhos e filhas de pessoas que viviam da prostituição que vivem aqui ainda 
hoje, convivem conosco tranquilamente, não tem culpa de nada, mas ainda 
existe esse preconceito. (Informação Verbal) 

14
 

 

Esses moradores seriam os causadores da atual, porém antiga, imagem 

negativa do bairro devido aos problemas recorrentes de tráfico de drogas, 

prostituição e violência urbana, como a fala destaca a seguir: 

 
Aqui tem um dos primeiros lugares de tráfico de drogas do Maranhão, 
Vacaria. Aqui tinha uns quartos e um poço, antes de existir o anel viário, de 
onde vinham de barco os animais para fazer o corte e ir para o mercado, daí 
o nome desse lugar de tráfico ser chamado de vacaria. (Informação Verbal) 
15

 

 

Ao conversarmos com as pessoas mais antigas do bairro, que vivem 

próximo às imediações da Igreja e do Convento das Mercês, em sua maioria 

oriundas da região da baixada maranhense, não é difícil perceber a partir de suas 

falas, tentativas de distinção social. Distinção essa que se dá a partir dos moradores 

considerados tradicionais do bairro em relação aos invasores, ou seja, os moradores 

da área de transição do Desterro com a Praia Grande, anteriormente conhecida 

como ZBM. Área essa hoje ocupada por diversas pessoas ligadas ao tráfico de 

drogas, além dos remanescentes do período de intensa prostituição. 

Essa distinção social, segundo os moradores, não mais se dá por conta 

dos bordéis, como na época da ZBM, mas pelo intenso tráfico de drogas e violência 

promovido por diversas pessoas oriundas de bairros periféricos da cidade. Pessoas 

que teriam invadido diversos imóveis abandonados pela elite maranhense, invasores 

responsáveis pelo estigma mais recente do bairro, a imagem de bairro violento. 

Ainda em relação à fé católica dos moradores, diversos testemunhos 

fazem referência a um antigo morador, negro, chamado José Lé. Segundo os 

                                                 
14

 Entrevista concedida por morador, Ex-Presidente e Membro Fundador da União de Moradores do 
Centro Histórico de São Luís ao autor dessa pesquisa em fevereiro de 2012. 
15

 Entrevista concedida por morador do Desterro, Centro Histórico de São Luís ao autor dessa 
pesquisa em abril de 2011. 
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moradores mais antigos ele teria erguido em 1832, com as próprias mãos e sem 

recursos, as paredes da pequena igreja da época, que foi refeita após a expulsão 

dos holandeses da área. Fato histórico que tem criado grande devoção e orgulho 

dos moradores em relação à Igreja do Desterro, considerado o principal patrimônio 

do bairro. 

 
Quando se fala em festa no bairro não podemos deixar de falar em festas 
religiosas. No mês de maio é comemorado o dia de Nossa Senhora de 
Fátima, com ladainhas todas as noites e procissão de casa em casa, para 
no dia 31 de maio ocorrer a coroação. Em agosto ocorre um antigo festejo, 
mas retomados há dois anos, para Nossa Senhora do Desterro. A Igreja do 
Desterro foi inaugurada em 1868, batizada com quatro sinos: São Jerônimo, 
Santa Bárbara, São Luís e São José. A Igreja do Desterro passou a ser 
Igreja de São José o padroeiro, com traços bizantinos que caracterizam as 
igrejas antigas de Constantinopla, igrejas com esses traços são 
encontrados hoje apenas na Rússia. (Informação Verbal) 

16
 

 

Muito presente na fala dos moradores, mas sempre em tom de respeito, a 

Igreja do Desterro é para eles motivo de muito orgulho, embora lamentem a pouca 

importância que as autoridades dão ao referido monumento. Comparam-na às 

outras igrejas da cidade e relatam a falta de missas constantes, de um padre fixo, da 

administração da igreja por parte da Secretaria de Cultura do Estado, dentre outras 

reclamações. 

Em estudo urbanístico e socioeconômico realizado pela Prefeitura de São 

Luís no ano de 2005, o bairro do Desterro abriga mais de 50% dos imóveis da área 

do Desterro com o uso residencial. Sendo que a grande maioria são imóveis 

próprios, o que caracteriza o bairro como de uso mais residencial do que comercial. 

A atualização deste estudo é algo que a Associação de Moradores do 

Centro Histórico tem solicitado constantemente à Prefeitura, por meio da Fundação 

Municipal de Patrimônio. Além dessa reivindicação, uma série de outras promessas 

feitas em termos de projetos contidos no Plano de Reabilitação do Desterro, que 

inclui também o bairro do Portinho. Algumas dessas promessas nunca foram 

cumpridas, como um posto médico e hospitalar, o posto de segurança do bairro e a 

criação de um espaço físico para a União de Moradores e demais entidades 

representativas realizarem suas atividades. Todas essas pautas fazem parte da luta 

diária dos moradores e líderes daquela comunidade. 

                                                 
16

Entrevista concedida por morador do Desterro, Centro Histórico de São Luís ao autor dessa pesquisa em abril 

de 2011. 
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O referido Plano de Reabilitação do Bairro do Desterro foi apresentado à 

comunidade no dia 6 de Dezembro de 2006, em solenidade realizada no auditório do 

Hotel Forte São Luís. A escolha do dia deve-se ao fato de consistir no Dia Municipal 

do Patrimônio em São Luís, em conformidade com a Lei Municipal Nº 4.563/2005, 

por representar o dia da inclusão do patrimônio local na lista da UNESCO. 

Esse momento festivo, de realizações de promessas, criou grandes 

expectativas em termos de revitalização e melhoria urbana, além da possibilidade de 

ganhos com o turismo por parte dos moradores do Desterro e de outros bairros que 

fazem parte do centro histórico. Moradores esses que percebem à sua maneira a 

“lógica capitalista por trás do cultural” em meio ao mercado global de espaços e 

bens simbólicos oriundos do turismo, na qual São Luís tem tentado adentrar nos 

últimos anos, tomando como produto cultural principal o centro histórico 

(JAMENSON, 2007). 

O evento contou com a participação de diversas personalidades 

representativas do poder público, como órgãos de preservação, instituições de 

ensino e diversos setores comunitários do centro histórico, dentre diversas pessoas 

interessadas na gestão do patrimônio. Em solenidade formal foi apresentado à 

sociedade um conjunto de obras a serem realizadas no bairro do Desterro: 

intervenções de imóveis, melhorias de casas para famílias de baixa renda, 

instalação de equipamentos urbanos, como posto de saúde e de policiamento, 

promoção de atividades econômicas e obras de infraestrutura urbana de modo geral. 

Todas geraram muita euforia nos participantes, mas quase nada dos projetos 

técnicos foi transformado em política pública efetiva. 

O que se percebe é que após muitos anos das promessas praticamente 

nada do prometido foi realizado. Apesar da existência de inúmeros projetos para o 

bairro do Desterro e centro histórico de um modo geral nada é executado pelo poder 

público em termos de dotar a comunidade de melhor qualidade de vida. Conjuntura 

essa que tem criado no seio da comunidade do Desterro um sentimento de 

desânimo, pois sequer espaço físico para reuniões e atividades os representantes 

da comunidade contam. 

Em relação à comunidade do Desterro, percebemos o quanto ela tem 

suas representações cotidianas sobre o patrimônio omitidas, negadas, pelo discurso 

técnico, institucional e legal. Essas pessoas enfrentam, muitas vezes, o poder 
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público para não saírem de seu lugar de moradia, num contexto de relações de 

poder que buscar a legitimação de um patrimônio imposto, que consiste em uma 

arbitrariedade cultural que visa construir uma identidade comum pautada no 

patrimônio (CANCLINI, 2003). 

Ao investigar a aplicação desses projetos no centro histórico de São Luís, 

percebemos o quanto eles não seguiram uma política de continuidade. As 

concepções patrimonialistas ignoram o sentimento grupal que já existe há décadas 

por parte dos moradores em relação à comunidade e o ambiente que moram. 

Fazendo surgir uma enorme crítica dos moradores que podemos resumir na 

seguinte questão: Por que o patrimônio vivo, que por vezes destoa do oficial, não é 

levado em consideração na mesma escala de importância quando o assunto é 

patrimônio e políticas de cultura no centro histórico de São Luís? 

 

Conclusão 

 

O patrimônio não pode restringir-se a um museu petrificado de si mesmo 

que ignora o aspecto vivo do espaço urbano (JEUDY, 2007). As políticas de 

preservação no Brasil têm privilegiado o aspecto monumental da preservação. 

Patrimônio tem sido sinônimo de monumentos e conjuntos urbanos ligados às 

velhas elites aristocratas, a arquitetura católica e barroca, mesmo tendo ocorrido 

desde a década de 1980 muita resistência em relação a esse ponto de vista da 

cultura, fazendo emergir novos patrimônios, ligados a matrizes éticas que não se 

restringem aos setores elitistas da formação cultural brasileira.  

Os projetos de construção da identidade nacional têm forte característica 

técnica e baixíssima participação social efetiva, contexto no qual os intelectuais e 

burocratas sempre tiveram papel de destaque em detrimento a participação social 

ampla e efetiva (ORTIZ, 1988). No contexto de São Luís a participação social 

também é um grande desafio, não sendo diferente no que concerne as políticas de 

cultura e patrimônio.  

Para que haja legitimação dos programas de preservação, demandas 

sociais diversas devem ser contempladas no processo decisório do processo de 

patrimonialização. Apesar de a constituição de 1988 destacar a necessidade da 

gestão compartilhada do patrimônio, entre poder público e sociedade, por entender 
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que a memória social é plural e diversa, a “memória oficial, vinculada ao 

stablishment, se vê relegada ao descaso e ao abandono, senão ao desprezo, pelas 

próprias elites” (CORRÊA, 2011).  

O passado materializado como patrimônio no jogo perene de 

estabelecimento das identidades, acaba sendo o representativo para os setores 

elitistas, embora essas mesmas elites não demonstrem algum tipo de preocupação 

evidente com o patrimônio. O processo de requalificação dos espaços urbanos no 

Brasil é marcado por iniciativas públicas de adequação do acervo patrimonial urbano 

para atrair novos usos, em geral elitistas, privados, ligados ao turismo, capazes de 

despertar o interesse dos mesmos setores da sociedade que abandonaram os 

centros históricos.  

O que parece um absurdo faz muito sentido quando não se comete o erro 

de cometer generalizações apressadas. No caso da cidade de São Luís, cerca de 

90% do casario tombado pertence a inciativa privada. São prédios herdados pelas 

gerações atuais, mas que pertenceram a famílias tradicionais, política e 

economicamente influentes ainda na contemporaneidade.  

Existe uma lógica, uma forma de tratar esses espaços do patrimônio, 

marcada pelo abandono dos prédios – ocupação desordenada permitida – 

desapropriação por parte do governo – requalificação dos espaços para novos usos, 

em geral elitizados, que é reinante no cenário preservacionista não apenas local, 

mas nacional.  

Os elevados investimentos em preservação, via de regra, não têm 

beneficiado setores sociais ligados ao cotidiano do patrimônio. A maior parte dos 

investimentos são materializados em museus, adaptações de casarões para a 

adequação de órgãos públicos e outros usos que não estão diretamente ligados às 

demandas populares, como infraestrutura urbana e investimentos em habitação 

social.  

Em São Luís, as pessoas que moram no centro antigo da cidade, hoje 

denominado de patrimônio, sofrem com os problemas de adequação dos espaços 

em relação às suas necessidades. No extremo das necessidades cotidianas há a 

precariedade do centro histórico também reclamada por setores elitistas, 

academicistas e ligados ao setor turístico e cultural da cidade.  
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Os processos de melhoria física implementados desde a década de 1980 

não conseguiram fazer com que o núcleo antigo da cidade fosse incorporado pelas 

elites e classes médias, muito menos que prosperasse turisticamente. 

A cidade assiste a um novo ciclo de decadência do conjunto urbano 

patrimonializado, o que tem suscitado uma nova postura intervencionista do espaço 

urbano, para ser mais uma vez reabilitado com novos investimentos em revitalização 

do patrimônio. O que não significa dizer que as demandas dos setores populares 

ligados a preservação irão ser contempladas desta vez.  

Em meio ao cenário adverso de relações de poder e disputas identitárias, 

cabe a sociedade se organizar e participar dos processos decisórios da 

preservação, contemplando suas necessidades, se fazendo presente de forma 

efetiva, mesmo em meio ao cenário adverso e a falta de instrumentalização para a 

participação efetiva e democrática, essenciais para a gestão da memória social.   
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