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Resumo: Este texto investiga as relações entre o Plano de Expansão da 
Cidade de São Luís, publicado em 1956, como um marco do urbanismo local, e 
as Conclusões do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna sobre a 
Cidade Funcional, conhecidas como A Carta de Atenas, tomando como 
referência também as cidades ideais modernas e uma leitura do contexto 
histórico de onde o plano emergiu, com uma breve abordagem dos fatores que 
contribuíram para tornar a proposição deste Plano possível em sua época. 
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Introdução 

 

Este artigo apresenta o resultado parcial da linha de pesquisa 

denominada “Plano de Expansão da Cidade de São Luís (1956)” que compõe o 

projeto “Coleção Estudos da Cidade” desenvolvida em 2014 no âmbito do 

Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável (CEDS) da UNDB. A 

proposta deste projeto de pesquisa é apresentar os planos, textos e leis 

fundamentais para o urbanismo maranhense, revelando e discutindo as ideias 

                                                 
1 Alunos componentes do Grupo de Pesquisas “Coleção Estudos da Cidade”, do CEDS/UNDB. 
2 Mestre em Desenvolvimento Urbano e Regional, professor das disciplinas Estudos da Cidade e 
Arquitetura e Urbanismo Maranhense e Coordenador do Grupo de Pesquisas “Coleção Estudos da 
Cidade”, do CEDS/UNDB. 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

 2 

e propostas que definiram a configuração da cidade de São Luís nos últimos 

cem anos.  

Ao focar nos instrumentos de planejamento que contribuíram para 

fazer da cidade o que ela é, com seus problemas e potencialidades, a pesquisa 

fornecerá elementos para análise, compreensão e discussão do urbanismo 

ludovicense, como subsídios para elaboração de uma visão de cidade e de 

futuras propostas de intervenção urbanística que sejam cada vez mais 

sustentáveis. 

Este texto pretende tão somente posicionar o Plano de Expansão da 

Cidade de São Luís, publicado em 1956, como um marco do urbanismo local, 

contribuindo com as pesquisas que se propuserem a esclarecer a importância 

e impactos deste plano para o desenvolvimento da cidade no século XX.  

Neste sentido, investigamos as relações do Plano com o documento 

seminal do urbanismo racionalista do início do século passado, as Conclusões 

do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna sobre a Cidade 

Funcional3, buscando compreender em que medida o Plano de Expansão da 

Cidade de São Luís reflete ou absorve os paradigmas do urbanismo 

racionalista postulados no IV CIAM.  

Tomamos como referência também as cidades ideais modernas 

propostas como modelos espaciais fechados que seriam capazes de resolver 

os problemas da cidade real ao negá-la completamente. Estes modelos 

espaciais foram utilizados no todo (raramente) e em partes (amplamente) como 

padrões a serem perseguidos e implantados nas mais distintas cidades de 

diferentes países. Cumpre perguntar, portanto, que modelo orientou a 

elaboração do Plano de Expansão da Cidade de São Luís? 

Assim, adotamos uma distinção conceitual entre pensamento 

moderno, compreendendo várias vertentes teóricas e refletido nas Conclusões 

                                                 
3 Conclusiones del IV Congreso Internacional del C.I.R.P.A.C sobre la Ciudad Funcional,  traduzido da 
revista AC-GATEPAC, nº12. Barcelona, Ano III, cuarto trim., 1933. Pg. 12-16. 
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do IV CIAM, e modernismo, que foi uma destas vertentes, reducionista e 

focada na inovação radical, refletido na busca pela cidade ideal moderna. 

 Ademais consideramos que a análise do Plano de Expansão que se 

propõe requer uma leitura do contexto histórico de onde o Plano emergiu e de 

seus impactos, com uma breve abordagem dos fatores que, a nosso ver, 

contribuíram para tornar a proposição deste Plano possível em sua época. 

 

1. A Cidade Ideal Moderna e as Conclusões do IV CIAM 

 

O urbanismo modernista, reflexo de um momento de intensas 

mudanças na conjuntura mundial - com a possibilidade técnica da produção em 

massa, a Revolução Soviética e a elevação das ciências a um papel de 

destaque na formação do pensamento ocidental - foi moldado pelas propostas 

de cidades ideais em contraposição às condições precárias ou irracionais das 

cidades do início do século XX.  

Ainda no século XIX, Ebenezer Howard propõe a cidade-jardim 

como a antítese do centro urbano congestionado de Londres e suas periferias 

miseráveis expandindo-se ad infinitum, enquanto Arturo Sória y Mata apresenta 

seu modelo de Cidade Linear. Tony Garnier desenvolve e propõe, em 1904, 

seu modelo para a Cidade Industrial. 

Nos anos 20, Le Corbusier propõe uma cidade ideal para três 

milhões de habitantes, a Ville Contemporaine, e um projeto para implantação 

de seus princípios na cidade de Paris, o Plan Voisin. A proposta era centrada 

no ícone do individualismo capitalista, a torre, e previa a substituição do tecido 

urbano histórico com a destruição de quadras inteiras do centro de Paris. 

Mudando o foco para a questão sindical e o espaço necessário para uma 

sociedade hierarquizada, mas em cooperação, Le Corbusier propõe a Ville 

Radieuse que acaba por tornar-se o paradigma da cidade funcional. 
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Em linhas gerais, a concepção que prevalece destes modelos 

idealizados está baseada em alguns princípios gerais, já apontados por 

CHOAY (2000): descongestionamento dos centros urbanos; aumento das 

densidades; aumento dos meios de circulação; e aumento das superfícies 

verdes.  

 

Figura 01 – Ville Radieuse, Le Corbusier. Fonte: www.studyblue.com. 

Nos modelos espaciais, estes princípios traduzem-se em elementos 

reconhecíveis: a) traçado viário geométrico regular definindo territórios 
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homogêneos (zonas funcionais), que, pelo tamanho de suas quadras e 

linearidade de suas ruas, favorecem a velocidade do automóvel; b) 

verticalização do espaço urbano, em todas as suas tipologias; c) um conjunto 

administrativo monumental; e, após a Ville Radieuse, um padrão de distribuição 

das funções descentralizado. 

Estas utopias racionalistas, apoiadas e consolidando o papel das 

novas tecnologias de transporte e comunicação, foram divulgadas e difundidas 

pela atuação organizada de uma parte dos arquitetos europeus e americanos 

reunidos nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM).  

Estes Congressos, realizados de 1928 a 1934, interrompidos 

durante a guerra e retomados no período de 1947 a 1956, foram os principais 

fóruns e instrumentos de divulgação das ideias da arquitetura e do urbanismo 

modernos. O IV CIAM, realizado em 1933 a bordo do cruzeiro Patris-II entre 

Marselha e Atenas e coordenado por Le Corbusier, teve como tema a Cidade 

Funcional e suas conclusões ficaram conhecidas como A Carta de Atenas. 

As resoluções deste IV CIAM foram publicadas na íntegra e com 

seus apêndices, ainda em 1933, na Revista AC-GATEPAC. Este texto, 

traduzido e republicado por SAMPAIO (2001) será utilizado como referencia na 

análise do Plano de Expansão da Cidade de São Luís (1958). Curiosamente, o 

texto nomeado A Carta de Atenas mais divulgado em todo o mundo, na 

verdade trata-se de uma releitura feita pelo grupo CIAM-França, coordenado 

por Le Corbusier, e publicado dez anos após o Congresso, em 19434 e 

republicada em 19575: 

“Uma forma corriqueira de se desqualificar o urbanismo moderno tem 
sido nivelar os resultados do IV CIAM à versão francesa de autoria do 
grupo CIAM-França, que em 1943 consagrou o nome La Charte 
d’Athènes. Quase sempre não se registra que, só uma década 
depois, a publicação francesa, com nítidas influencia do pensamento 
de Le Corbusier, apresentou uma outra versão dos resultados, cujos 
acréscimos, sob a forma de comentários, difere da primeira 
publicação de 1933” (SAMPAIO: 2001, p.45).  

                                                 
4 La Charte d’Athènes. Paris: Ed. Plõn, 1943. 
5 La Charte d’Athènes. Paris: Éditions de Minuit, 1957. 
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Ainda que outros arquitetos, também progressistas, defendessem a 

transformação do sistema econômico e político capitalista como condição para 

um ordenamento urbano eficiente, foi a busca por estabelecer padrões 

generalizáveis para a reconstrução das cidades, a modelagem de cidades 

ideais, que prevaleceu na historiografia, reforçada pelo maniqueísmo com que 

o grupo CIAM-França utilizou as conclusões do IV CIAM sobre a Cidade 

Funcional, de 1933, republicando-as em 1943 e transformando-as no 

documento doutrinário que se tornou a Carta de Atenas. 

Portanto, a escolha pelo texto citado (e não da versão francesa da 

Carta de Atenas, mais difundido), deve-se em primeiro lugar à consideração de 

que esta versão é fiel ao escopo das discussões e trabalhos realizados no IV 

Congresso, ao contrário da versão francesa que foi acrescida de comentários e 

proposições às vezes até contraditórios com as conclusões do referido 

Congresso. Considera-se que a vinculação do Plano aos princípios expostos 

no documento original do IV CIAM já seria suficiente para indicar a existência 

de uma possível filiação ou influência do movimento moderno.  

Em segundo lugar, levamos em consideração a possibilidade de 

haver algum tipo de nexo entre o engenheiro Ruy Ribeiro Mesquita, formado na 

Escola Politécnica da Bahia, com o texto “A Carta de Atenas (Urbanismo dos 

CIAM)” publicado pelo Diretório Acadêmico da Escola de Belas Artes da 

Universidade da Bahia. Esta publicação baiana foi feita a partir da tradução do 

texto em inglês intitulado “Town Planning Chart”6, realizada pelo professor 

Admar Guimarães em 1955, que indica logo na introdução, a influência das 

ideias do CIAM sobre os trabalhos realizados pelo Escritório do Plano de 

Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS), que elaborou o referido Plano e 

um Código de Urbanismo para Salvador, entre 1943 e 1947 (SAMPAIO: 2001). 

Portanto, confrontaremos o texto do Plano de Expansão e seus 

apêndices, com as Conclusões do IV CIAM, buscando transposições de ideias 

que representem “empréstimos culturais” (BURKE, 1997) característicos do 
                                                 
6 Apêndice do livro Can our Cities Survive? de J. L. Sert, publicado por The Harvard University Press, 
Cambridge, 1942. Escrito por solicitação do Conselho do CIAM, este texto é bastante fiel às Conclusões 
originais. 
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nosso modo de planejar a cidade; e com informações do contexto local da 

época, verificando em que condições nosso urbanismo adotou os paradigmas 

do pensamento urbano moderno e em que medida a cidade de São Luís é 

resultado destas “ideias fora do lugar” (SCHWARZ, 1973 e 1997). 

 

 

2. A Cidade e as Condições para um Urbanismo Modernista em São Luís 

 

A cidade de São Luís desenvolve-se até a década de 1950 em uma 

mancha de ocupação contínua a partir do centro antigo, na península entre os 

rios Anil e Bacanga, seguindo o Caminho Grande, passando pelo Areal (atual 

Monte Castelo), com um subcentro importante no João Paulo, até os subúrbios, 

no bairro do Anil.  

A este núcleo central de expansão urbana contínua, acrescentam-se 

núcleos de povoações relativamente isolados e em consolidação, cuja 

existência deve-se à antiguidade da ocupação (Vinhais Velho), à busca por 

acesso a terras baratas pela população de baixa renda (São Francisco e 

Itaqui), aos investimentos do mercado imobiliário para as classes abastadas 

(Olho D’Água), ou mesmo à instalação de centros de “serviços” informais (os 

bares da Ponta D’Areia). Entre estes núcleos ocupados e a porção do território 

urbanizado, estendem-se grandes faixas de terras nem sempre propícias à 

urbanização. 

Em 07 de setembro de 1945 é fundada simbolicamente a Cidade 

Balneária do Olho d’Água levando o Governo Estadual a construir o acesso 

para aquele balneário (O IMPARCIAL: 1945). Em 1950, este polo de ocupação 

é consolidado com a construção da Vila Balneária do Jardim Paulista, na praia 

do Olho d’Água (O IMPARCIAL: 1950, p.2). Com investimentos públicos e 

privados, o núcleo habitacional do Olho d’Água se converteria no primeiro polo 

de expansão da cidade para além do Rio Anil. 
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No São Francisco, região dos antigos sítios Olaria, de propriedade 

de Ana Jansen, Sítio Campinas, Sítio Pedreiras, pertencente à Loja Maçônica 

Renascença e que foi, em parte, loteado, e o próprio Sitio São Francisco, que 

pertenceu à Companhia Costeira Maranhense e foi confiscado pelo governo, 

subsistia uma colônia de pescadores, e foi progressivamente ocupada por 

dezenas de famílias que ali se instalaram. Enquanto na Ponta D’Areia a 

ocupação se deu por residências de veraneio das famílias abastadas da 

cidade, ou por bares clandestinos que funcionavam como polo de atração de 

parte da população nos finais de semana. 

No extremo sul da ilha, nas proximidades do Porto do Itaqui, 

algumas famílias de baixa renda, a maioria trabalhando em São Luís. 

construíram suas casas e iniciaram a povoação da área desde o início do 

século. O projeto de implantação do porto no Itaqui, discutido desde fins do 

século XIX e justificado pelo constante assoreamento do porto da Praia Grande 

e pelos inconvenientes de sua localização no centro da cidade, criara uma 

expectativa pela ocupação e urbanização da área. 

Outro fator de pressão pela urbanização de áreas afastadas do 

núcleo central da cidade, onde as terras são mais baratas, foi a política 

habitacional baseada na atuação dos Institutos de Previdência. Em fins dos 

anos 40 e início dos anos 50, vários conjuntos habitacionais são construídos 

nos vetores de expansão da cidade, a exemplo do Conjunto Residencial José 

Bonifácio de Andrada e Silva – IPASE, com 14 casas foram construídas 

geminadas duas a duas, na esquina entre a Av. Getúlio Vargas e a rua 

Raimundo Correia, o Conjunto da Fundação da Casa Popular – A 

“Popularzinha” (1948), o Conjunto do Filipinho, com 360 unidades residenciais 

populares, que passou a ser chamado também de “cidade residencial” (1949) e 

o Conjunto dos Bancários – IAPB, o primeiro conjunto residencial de prédios de 

apartamentos na cidade de São Luís. 

Na arquitetura, as influências do movimento moderno chegam a São 

Luís a partir da década de 50 quando foram inseridos dentro do conjunto 

tombado alguns edifícios modernistas para abrigar sedes dos órgãos públicos 
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governamentais de instituições federais. Tais projetos modernistas difundiram a 

nova linguagem nas diferentes regiões do país. Neste contexto, foram 

construídos o edifício sede do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

ou Edifício João Goulart, na Praça Pedro II (Construtora Caiçara, 1957), o 

edifício sede do Banco do Estado do Maranhão na Rua do Egito, a sede do 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), em 1957, na Rua 

Jansen Muller e o Edifício Sulacap na Rua de Nazaré.  

Nos diferentes bairros do centro, exemplos isolados mostram 

influências do modernismo francês de Le Corbusier, mas também influências 

da obra do arquiteto americano Frank Lloyd Wright, como podemos observar 

na fachada do Hospital Dutra, construído em 1950 pela empresa Cumplido, 

Santiago & CIA, e nas casas da Avenida Getúlio Vargas, com os planos dos 

telhados em destaque. 

Portanto, neste território fragmentado com núcleos de ocupação 

espalhados pela ilha, a superação dos limites representados pelos rios 

constituía mais que um desafio, era uma necessidade que estava colocada 

como condição para a integração e consolidação da cidade.  

 

3. O Plano de Expansão da Cidade e as Conclusões do IV CIAM 

 

Em 1956 o engenheiro Ruy Ribeiro Mesquita apresenta um plano 

para reordenar a estrutura urbana com previsão de construção de pontes e 

novas avenidas, o Plano de Expansão Urbana da Cidade de São Luís. 

Engenheiro civil formado em Salvador pela Escola Politécnica da 

Bahia, em 02 de Janeiro de 1946 Ruy Ribeiro Mesquita é transferido para São 

Luís, convidado para trabalhar no Departamento de Estradas e Rodagem 

(DER-MA), na gestão do prefeito Emiliano Macieira. Foi chefe da Seção de 

Obras de Arte e chefe da Divisão Industrial. Em 30 de Setembro de 1952, por 

ato do Governador do Estado foi nomeado Diretor Geral do DER-MA. 
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As principais intervenções viárias do plano foram apresentadas e 

incluídas, segundo informação do próprio Ruy Mesquita, em um Plano 

Rodoviário da Ilha de São Luís, aprovado por lei em 1950. Assim, tendo a lei 

aprovada e recursos garantidos para a construção da ponte sobre o Anil no 

orçamento do Estado para os anos de 1957 e 1958 (assim também informa 

Ruy Mesquita no texto do Plano), o engenheiro reapresenta em 1958 o Plano 

de Expansão Urbana de São Luís publicado inicialmente em 1956 (O Imparcial, 

30 de dezembro de 1956), como complemento ao Plano Rodoviário da Ilha 

aprovado em (19)50, em uma tentativa de definir as regras de ocupação dos 

novos espaços da cidade. 

Tomaremos, como objeto de nossa análise comparativa com a Carta 

de Atenas, o documento original do Plano de Expansão da Cidade de São Luís, 

datilografado pelo autor e datado de 1958, que inclui dois mapas da cidade 

(Figura 02) e corresponde aos planos publicados nos jornais O Imparcial de 30 

de dezembro de 1956, A Tarde de 14 de abril de 1957, sob o título de Planos 

de Avenidas e Estradas para São Luís, e em O Diário da Manhã de 06 de julho 

de 1958, sob o título de São Luís: Expansão e Descentralização do Tráfego. 

O Plano de Expansão da Cidade apresenta inicialmente um breve 

relato histórico sobre o desenvolvimento de São Luís, abordando a formação 

do território da ilha, a povoação da região, o desenvolvimento da cidade em 

suas diferentes fases, relacionando-o com a topografia e o crescimento 

populacional, citando o estudo de Roberto Galvão publicado na Revista 

Brasileira de Geografia7. Este tópico está em conformidade com a 

recomendação da Carta de Atenas, que preconiza: 

“É da maior urgência que cada cidade defina seu programa 
urbanístico e que crie as leis correspondentes que permitam leva-lo a 
cabo. Este programa terá como base uma série de estudos analíticos 
realizados por especialistas nesta matéria, e nele dever-se-ão 
determinar as diferentes etapas de desenvolvimento da cidade, 
partindo de dados topográficos, econômicos, sociológicos e de ordem 
espiritual” (SAMPAIO: 2001, P.82). 

                                                 
7 Introdução ao conhecimento da área maranhense abrangida pelo Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, publicado como separata da Revista Brasileira de Geografia nº03, Ano XVII, pgs. 267-269. 
Curiosamente, o estudioso incorre em dois lapsos, indicando o ponto inicial da cidade ao sul, no 
Desterro, e atribuindo aos holandeses a construção do forte na atual Praça Pedro II.   
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Da leitura das Conclusões do IV CIAM, depreende-se que para estes 

urbanistas cada cidade precisa ser vista e analisada em sua especificidade 

para que, após estudos multidisciplinares, fossem elaboradas as propostas de 

intervenção. Esta abordagem por si só desautoriza as teses Corbusianas da 

tabula rasa e da cidade ideal que fundamentaram a tradução francesa da Carta 

de Atenas. 

Após enumerar as Constatações Relativas às Diferentes Funções da 

Cidade (habitação, trabalho, recreação e circulação), em um diagnóstico da 

situação das cidades da época, a Carta de Atenas relaciona O que se Deve 

Exigir como Base de Reorganização da Vida Urbana, indicando, logo de início, 

a necessidade de “fixar os limites da cidade em função de sua zona de 

influencia econômica” (SAMPAIO: 2001). 
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Figura 02 – Mapa com as propostas viárias do Plano de Expansão da Cidade de São Luís. 
Fonte: MESQUITA: 1958. 

Neste sentido, o Plano de Ruy Mesquita defende a expansão do 

tecido urbano para além dos rios que limitam a península histórica e se propõe 

a ligar pontos antes isolados da região, criando uma rede de avenidas e pontes 

entre o núcleo histórico, o porto no Itaqui, a região das praias até o Olho 

D’Água, e os vetores de expansão do interior da ilha e do continente. A própria 

justificativa do Plano deixa evidente alguns de seus princípios: 

“A cidade de São Luís nasceu e desenvolve-se caótica e 
desorganizadamente sem a orientação de um plano básico para o 
seu crescimento. 
A parte central de São Luís está limitada. Nestas condições, ou a 
cidade cresce em sentido vertical ou se expande pelas as áreas 
compreendidas entre o rio Anil e o mar e o rio Bacanga e a baía de 
São Marcos” (MESQUITA: 1958). 
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Neste ponto o Plano não chega a defender a proteção ao tecido 

histórico, cujas primeiras ações de tombamento de conjuntos urbanos 

ocorreram justamente na década de 50, mas toma um rumo que o diferencia do 

urbanismo de tabula rasa defendido na versão da Carta de Atenas do Grupo 

CIAM-França, inspirada nos projetos de Le Corbusier, como o Plan Voisin, pois 

não aconselha a substituição do tecido histórico: 

“Apresentando-se a parte central da cidade com ruas estreitas e 
topografia acidentada, de difícil circulação para o tráfego, o 
crescimento em altura deve ser evitado para não provocar 
congestionamento, confusões, insegurança e, consequentemente, 
desvalorização dos imóveis. 
O crescimento em expansão, com a finalidade de descentralizar a 
cidade e, por conseguinte, a circulação dos veículos, é o mais 
recomendado e é ilimitado” (MESQUITA: 1958).  

Logo, descentralizar a cidade e a circulação de veículos é o objetivo 

declarado que justifica a expansão ilimitada da cidade: 

“É interessante observar que com a descentralização da cidade 
haverá u’a maior concentração de atividades com o aumento de 
velocidade dos veículos, dando, ao mesmo tempo, a São Luís, 
proporções de uma grande metrópole” (MESQUITA: 1958).   

Para Mesquita, concentrar as atividades em outras zonas e 

descentralizar a cidade, resolveria os problemas de congestionamento e 

evitaria a desvalorização do núcleo central. No Plano, Mesquita esclarece que:  

“(...) quando em 1950 organizamos o PLANO RODOVIÁRIO DA ILHA 
DE SÃO LUÍS, vimos que as necessidades das estradas aparecem 
ora formando uma linha na periferia, ora cortando o interior e ligando 
pontos opostos da ilha. No referido Plano Rodoviário dois pontos 
principais, na periferia, foram considerados – a cidade de São Luís e 
Itaqui – pontos para os quais convergem ou dêles irradiam as 
estradas principais” (MESQUITA: 1958). 

A enfática defesa da implantação do porto no Itaqui, com a 

necessária construção de uma ponte sobre o rio Bacanga, tem em vista os 

benefícios relacionados no Plano: 

a) “Conquista de uma nova faixa de terra; 
b) Localização de novas indústrias na margem esquerda do rio 
Bacanga; 
c) Construção de depósitos de combustíveis e outros, afastados do 
centro da cidade; 
d) Movimento de carga entre o pôrto e o interior do Estado sem 
perturbar o movimento normal da cidade; 
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e) Deslocamento da estrada de ferro para a margem esquerda do rio 
Bacanga; 
f) Aproveitamento do atual leito da estrada de ferro para lançamento 
de uma grande Avenida ao longo de tôda cidade até o Tirirical e 
paralela avenida Getúlio Vargas, que está sendo construída pelo 
DER-MA; 
g) Entrada e saída da cidade através da ponte sobre o rio Bacanga” 
(MESQUITA: 1958). 

 Mas também está de acordo com as exigências colocadas pelo IV 

CIAM, que propõe: 

“A zona industrial deve ser independente da zona de habitação e 
isolada desta por uma zona neutra (grande área verde na qual 
possam se implantar algumas construções de caráter coletivo” 
(SAMPAIO: 2001, p.85). 

Por outro lado, o mesmo documento coloca que “a distância entre a 

habitação e a zona de trabalho deve se reduzir ao mínimo possível” ou ainda 

que “as zonas burocráticas (da cidade) devem contar com bons meios de 

comunicação que as liguem às zonas de indústrias e de moradia” (SAMPAIO: 

2001, p.85).  

A solução proposta a este dilema, no Plano de Expansão da Cidade, 

foi a construção da “Avenida Contorno”, que viria a configurar um anel viário 

em torno do Centro Antigo, ligando as novas áreas na região das praias (zonas 

burocráticas e de moradias) com o eixo do Itaqui (área industrial), que se 

constituiria, segundo o Plano, na nova via de entrada e saída da cidade. 

Conscientemente ou não, este plano retoma propostas do Plano de 

Remodelação da Cidade de São Luís, elaborado por Otacílio Saboya em 1936, 

como a construção de um anel viário em torno do Centro Antigo e a 

consolidação do eixo Rua do Egito - Praça João Lisboa - Mercado Central, por 

exemplo. 

Para que a cidade cumpra a função da recreação, as Conclusões do 

IV CIAM recomendam: 

“(...) é necessário exigir também a criação das grandes zonas de 
recreação próximas à cidade (zonas de repouso). Estas zonas devem 
ocupar os locais que reúnam as melhores condições e mais atrativos 
naturais (proximidade de lagos, praias ou rios, bosques, boa 
orientação e boas condições climáticas)” (SAMPAIO: 2001, p.85).    
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O Plano de Expansão, por sua vez, propõe a criação de um 

zoológico, na Granja Barreto, e um Grande Parque da Cidade, no Jaracaty, 

com a seguinte descrição: 

“O imenso mangal que se desenvolve nas margens dos igarapés 
Jansen e Jacarati, na área limitada pelas as terras firmes do Asilo de 
Mendicidade e outras adjacentes, trecho da Avenida Ponte de São 
Francisco – São Marcos – Tirirical, terras firmes do sítio Jaracati e 
outras adjacentes até à ponta do Sítio Novo e trecho da Avenida 
marginal e paralela ao rio Anil compreendido entre a ponta do Sítio 
Novo e a ponta do Angelim, deverá ser totalmente saneada para 
localização do “GRANDE PARQUE DA CIDADE”, com avenida 
perimetral para veículos automotores, pista para bicicletas, excelente 
arborização, um grande lago artificial de diversões para ambos os 
sexos e todas as idades, incluindo-se campos de futebol, de golf, de 
tênis, de basquetebol, de voleibol, área para patinação, esqui, 
hipódromo, área para exposições, circos etc.” (MESQUITA: 1958). 

Mas é a função da circulação que tem prioridade no Plano, o que é 

natural se lembrarmos de que se trata de um documento de referência para a 

atuação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Maranhão. Assim, 

além das propostas de vias e obras de arte que conformam o sistema viário 

local, o Plano indica a necessidade de “deslocamento da estrada de ferro para 

a margem esquerda do Bacanga” e a adaptação do prédio da estação 

desativada para instalação da Rodoviária Municipal: 

“Os barracões laterais deverão desaparecer e o prédio principal 
ampliado e modificado de maneira a possuir linhas modernas. O 
pavimento térreo deverá ser reservado para salões, bar, restaurante, 
agências de revistas e jornais, guichês etc., podendo na parte 
superior funcionar escritórios das empresas de transporte e um hotel. 
A atual área de manobras de trens convém que seja transformada em 
uma praça projetada por um arquiteto-paisagista. Essa praça deverá 
ter ligação com a de Gonçalves Dias, através de uma avenida, em 
rampa suave, desenvolvendo-se pela encosta” (MESQUITA: 1958). 

O prédio nunca chegou a ser utilizado com esta finalidade, mas a 

praça proposta foi construída em 1991 e reformada em 2001, com projeto do 

arquiteto Oscar Niemayer, ligando-se à Praça Gonçalves Dias, com a 

conformação prevista no Plano. De todo modo, a transferência da ferrovia para 

o setor industrial corrobora com o diagnóstico da Carta de Atenas: 

“As redes ferroviárias constituem em muitas cidades um grande 
obstáculo que impede seu crescimento em forma ordenada. As vias 
férreas circundam com frequência zonas de residências separando-
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as dos terrenos destinados a campos de esporte, trabalhos, etc. 
(exemplos: Colônia, Barcelona, Berlim)” (SAMPAIO: 2001, p. 82).  

E ao mesmo tempo obedece à orientação de que “as zonas 

industriais devem ser contíguas às grandes vias de transporte e circulação 

(ferrovias, circuitos nacionais, rios navegáveis, aeroportos)” (SAMPAIO: 2001). 

De modo complementar, sem preocupar-se mesmo com maiores 

detalhes ou informações básicas como os custos, prazos de implantação e 

localização, o plano de Expansão aponta que “os serviços de água, luz e 

esgoto deverão ser melhorados e ampliados de acôrdo com o crescimento da 

cidade” (MESQUITA: 1958). Ou ainda que: 

“O abastecimento de produtos alimentícios convém ser atendido 
através de diversos mercados racionalmente distribuídos. Um 
matadouro moderno, convenientemente localizado e com tôdas as 
exigências que requer, inclusive prevendo-se ampliações futuras, 
deverá ser imediatamente construído” (MESQUITA: 1958).  

A partir das orientações deste plano, estrutura-se um sistema viário 

em anéis – efetivamente construído em diferentes momentos - e a cidade se 

expande para além da porção central do seu território. Estes planos invertem a 

lógica do crescimento da cidade, orientado, até aquele momento, para o núcleo 

habitacional do Olho D’Água, explorado pelo mercado imobiliário com a 

construção de conjuntos residenciais valorizados. 

Além da ponte sobre o Anil interligando o centro ao bairro de São 

Francisco (assim já nomeado à época) e sobre o rio Bacanga, para o Itaqui, o 

Plano também previa a construção de pontes na Liberdade (“na ponta do atual 

Matadouro”) e em Caratatiua. Em pouco mais de vinte anos (e não nos cinco 

anos previstos no Plano) estas quatro ligações viárias foram efetivamente 

implantadas. 

Apesar de haver recursos previstos no orçamento de 1957 para a 

construção da ponte sobre o Anil, como foi divulgado pela imprensa da época 

(A Tarde: 14 de maio de 1957), só onze anos depois da apresentação do Plano 
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de Expansão foi executada e concluída a primeira ligação por ponte sobre o 

Anil8, a ponte do Caratatiua.  

Em 1968 foi construída a ponte do Caratatiua sobre o Rio Anil 

encurtando o caminho para o bairro do Olho D'água; em 1970 foi construída a 

barragem sobre o Rio Bacanga, abrindo caminho para o porto novo e para o 

campus universitário; em 1971 se concretizou a construção da ponte planejada 

para interligar o centro ao bairro de São Francisco, que finalmente possibilitou 

o crescimento urbano para o eixo das praias. Anos depois, em 1980, foi 

inaugurada a ponte Bandeira Tribuzzi, também prevista no Plano de Expansão, 

interligando o bairro Jaracaty ao centro. Todas estas ligações possibilitaram 

novos rumos ao crescimento urbano e novas linguagens arquitetônicas nos 

bairros que surgiram. 

Nas décadas seguintes, os conjuntos habitacionais de classe média 

continuariam atuando como polos de atração populacional nas proximidades 

das pontes, como IPASE (1971), Cohama (1975) e Maranhão Novo (1970). 

Deste modo, a implantação e pavimentação das vias previstas no Plano são 

investimentos públicos que atendem aos moradores locais, mas também 

incentivarão novas construções nos vazios urbanos entre estes polos e o 

núcleo urbanizado. 

 

Considerações Finais 

 

Na década de 50 do século passado, o engenheiro Ruy Ribeiro 

Mesquita, oriundo da Escola Politécnica da Bahia, um dos mais antigos polos 

de formação técnica e científica do país, vai buscar suas referências no 

pensamento urbanístico moderno, presente nos preceitos do IV CIAM, mais do 

que em um modelo pré-definido ou uma cidade ideal moderna à maneira de Le 

Corbusier, para lançar as diretrizes do desenvolvimento da cidade. 

                                                 
8 Dezoito anos depois do Plano Rodoviário da Ilha de São Luís (1950). 
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Ademais, o Plano de Expansão da Cidade, de Ruy Mesquita, em 

grande medida transposto em instrumentos legais de planejamento ao se 

incluir parte de suas propostas nas leis que estabelecem os planos rodoviários 

da ilha, por exemplo, estabelecerá as bases da abordagem do urbanismo 

modernista sobre a cidade ao embasar as propostas de intervenções viárias do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano que será elaborado por Wit Olaf 

Prochnik em 1974. 

Marco do urbanismo modernista maranhense, o Plano de Expansão 

Urbana de São Luís organizou a ocupação de grandes extensões do território 

da cidade, transpondo as barreiras representadas pelos rios Anil e Bacanga e 

integrando áreas antes isoladas no ambiente urbano, como as regiões de Olho 

D’Água e do Itaqui.  

Integrando em um mesmo território espaços até então isolados ou 

distantes do núcleo urbano tradicional, o Plano de Expansão da Cidade de São 

Luís cumpriu seus objetivos ao estabelecer um novo padrão de 

desenvolvimento para a cidade deixando, entretanto, para as próximas 

gerações, o desafio de conferir coerência e coesão a esta cidade fragmentada 

e espalhada em seu vasto território.   
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