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RESUMO 

 

A crescente busca de reinserção de bens patrimoniais, que estão em desuso ou foram 

abandonados, nos contextos urbanos atuais, mostra o conflito inerente ao processo de 

mudança e adaptação de valores. Para discutir essa questão o estudo aqui apresentado, tem 

como objetivo refletir sobre a conservação de um bem patrimonial religioso em estado de 

degradação, considerando-se sua desvinculação com o atual contexto descaracterizado em que 

está inserido. Para tal, pesquisa-se a Igreja do Pilar do Recife e seu entorno, singularmente 

característicos e abandonados há mais de três décadas. Edificada no século XVII em cima das 

ruínas de um forte e tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico nacional, a Igreja do 

Pilar, em estado de quase ruína, tem um projeto de restauro já aprovado, iniciado e 

interrompido. Seu entorno original totalmente descaracterizado por demolições e invasões, 

também conta na atualidade com um projeto de requalificação urbanística que promete manter 

os moradores no local. Tendo em vista esse contexto, e a observação histórica de que os bens 

patrimoniais, principalmente os religiosos, mantêm, ou recomenda-se a repetição de suas 

funções e usos primeiros, os quais nem sempre são compatíveis e ou desejáveis pelas novas 

gerações que os acompanham, o estudo parte da hipótese de que, a degradação sofrida por um 

bem, assim como a falta de relação do uso com o entorno pode levar à alteração ou perda do 

seu valor patrimonial. 

 

Palavras-Chave: Conservação, Bem Patrimonial e Valor.  

  



 

ABSTRACT 

 

There have been more and more efforts to reintegrate heritage assets which have fallen into 

disuse or have been abandoned, into current urban contexts. This shows the conflict inherent 

in the process of changing and adapting values.  

In order to discuss this issue, this study sets out to reflect on the conservation of a degraded 

religious heritage asset, by considering why it is disconnected from the current hostile 

environment in which it is to be found. To do so, research has been carried out on the Church 

of Pilar and its surroundings in Recife. These have unique features yet have been abandoned 

for over three decades. Built in the 17
th 

century upon the ruins of a fort and listed by IPHAN 

as a national historic asset, the Church of Pilar, which is almost a ruin, has already had a 

restoration project approved, started and interrupted. At present, its original surroundings 

which have been completely mischaracterized by demolitions and illegal occupations, also 

fall within an urban regeneration project that makes the promise to keep the residents on site. 

Given this context, and the historical observation that heritage assets, especially religious 

ones, should keep, or that the recommendation is made that they resume their original 

functions and uses, even though these are not always compatible with and/ or desired by new 

generations of people, who take an interest in them, this study sets out from the hypothesis 

that the degradation suffered by an asset, as well as the lack of correlating its use with its 

surroundings can lead to the alteration or loss of its heritage value. 

Key words: Conservation, Heritage Assets, Values 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo trata da conservação de um bem patrimonial em estado de degradação, no caso, 

uma igreja tombada como patrimônio histórico nacional, inserida num contexto 

descaracterizado, cuja significância pode ser questionada, uma vez que a edificação está sem 

uso há décadas e não guarda nenhuma relação nem com o ambiente construído que a cerca 

nem com a população que habita na vizinhança. A partir do contato com o objeto de estudo, 

ficou claro que só seria possível responder aos questionamentos com base no levantamento 

histórico, na análise do papel da edificação, desde quando foi fundada e ao longo do tempo, 

até nossos dias, em pesquisas sobre os projetos que concernem o bem e em entrevistas com 

técnicos e com a população local.  

O monumento em questão é a igreja de Nossa Senhora do Pilar, construída no final do século 

XVII e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no ano 

de 1965. Localizada no Sítio Histórico do Recife, na ZEPH 09, uma das trinta e uma Zonas 

Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural da cidade, encontra-se desde a 

década de 1970 num processo progressivo de abandono e conseqüente degradação. Essa 

situação se deve principalmente a ações e omissões ocorridas na área, principalmente aos 

projetos do Porto do Recife, que contava com um projeto de ampliação no entorno da igreja. 

Uma das situações mais graves ocorreu em meados dos anos 1970, e consistiu-se na 

desapropriação de edificações e conseqüente desalojamento de uma população 

predominantemente residencial, em seis quadras da área imediatamente próxima à igreja. Este 

fato, seguido do isolamento da área desapropriada, afastou a igreja do restante da cidade e dos 

fiéis, resultando num grande espaço sem uso, um cenário repleto de ruínas que, algum tempo 

depois, foi invadido por uma população estranha do contexto socioeconômico, antes existente 

no local, e do uso do bem patrimonial, vindo a configurar a chamada Comunidade do Pilar. 

Com o entorno original totalmente descaracterizado, a igreja conta na atualidade com um 

projeto de restauro iniciado em 2009 e interrompido três meses depois. Essa restauração 

enquadra-se num projeto maior de requalificação urbanística que promete manter os 

moradores no local, alojando-os no conjunto habitacional projetado para a área. 

A situação da Igreja tem características particulares, uma vez que nem sua localização no 

Bairro do Recife, nem sua participação nos acontecimentos políticos/sociais, desde o início da 

colonização do Brasil, nem sua contribuição para o desenvolvimento urbano da cidade, como 



19 
 

 

um dos eixos de expansão urbanística a partir do núcleo original da cidade, não lhe garantiram 

inclusão no perímetro de tombamento do Bairro, ocorrido em 1998 que o elevou à condição 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seus elementos construtivos, artísticos e 

históricos e sua filiação à Igreja Católica, não foram suficientemente capazes de assegurar sua 

integridade física e a manutenção de seus valores. Em contrapartida, seu reconhecimento e 

inserção no elenco de bens tombados, em âmbito nacional, contribuíram para ressaltar a 

indignação diante do descaso ao qual a igreja tem sido relegada.  

Embora o tombamento de um bem não seja o único instrumento de proteção, espera-se através 

dessa medida que receba atenção e possa ser preservado como testemunho da memória de 

gerações passadas e legado para as futuras. O que causa ainda maior estranheza, é que os 

desinteresses pelo bem patrimonial, que o levaram ao estado de quase ruína durante mais de 

três décadas, parte de todos os segmentos da sociedade: a comunidade que invadiu e habita o 

entorno imediato, que o assaltou, saqueou, retirou seu material para aplicar nas próprias 

habitações; o poder público que permitiu, quer seja através de legislação ou de omissão, uma 

descaracterização urbanística/construtiva, além de não resolver o problema habitacional da 

população circundante; o poder eclesiástico que lacrou suas portas e cancelou as atividades 

religiosas e, finalmente, a população da cidade que se omite e ou se aliena, tendo em vista o 

desconhecimento e desinteresse demonstrado.  

Sobre o fenômeno contemporâneo de degradação dos bens patrimoniais, vários estudos têm 

sido produzidos e algumas afirmações associam o abandono e obsolescência do bem em 

função à falta de uso, ou de sua inadequação. Os diversos planos e projetos desenvolvidos em 

diferentes escalas, passaram a propor mudanças profundas para adequação dos usos que 

necessitam de ajustes para poderem fixar-se no construído. Tais ajustes revelam projetos que 

propõem transformações substanciais nos tecidos urbanos e nas edificações antigas em 

benefício do uso, como proposta de devolução do bem à sociedade. Essas posturas acabam se 

tornando descaracterizações radicais, numa associação de causa e efeito. Também é 

importante considerar que a destruição do antigo construído é um fenômeno que ocorre em 

diversos lugares do mundo. Alguns casos são relacionados a guerras, e outros associados à 

modernização e à industrialização, num permanente jogo de interesses políticos e de posturas 

ideológicas. 

 É necessário também que se leve em conta o descompasso entre os diferentes tempos que 

marcam as transformações urbanas. As estruturas físicas têm uma dinâmica de transformação 
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que se alarga por períodos muito mais longos do que as estruturas sociais. Esta constatação é 

melhor compreendida nos estudos de Bernard Lepetit, os quais acentuam que as cidades são 

uma junção de tempos fortemente demarcados sem que nada indique que eles se ajustam 

continuamente às variações e mudanças de população e de hábitos. As sociedades em 

diferentes épocas movem-se num construído que não é seu e que é constantemente reeditado, 

ocasionando conseqüências nem sempre satisfatórias nesse intervir. Segundo Lepetit, os 

homens só se voltam para as formas que possam ainda lhe interessar de alguma maneira, que 

ainda possam ser usadas, subsistindo, portanto, somente o que pode ser compreendido pela 

sociedade, em cada época, ou seja, aquilo do qual o homem se apropria. Porém, Lepetit 

argumenta que essa abordagem pode ser rompida se pudermos olhar e interpretar a cidade 

como um texto, compreendendo-o, entendendo-o, ou seja, “tornando contemporâneo e 

semelhante o que era diferente e afastado no passado”. (LEPETIT, 2001, p.151) 

Quando o enfoque da destruição se atém a edificações religiosas, fica ainda mais 

emblemático, uma vez que esses bens são bastante significativos e representativos, mantendo 

por séculos os mesmos usos. Entretanto, se são salvaguardados das destruições, passam, na 

grande maioria, salvo alguns poucos exemplares, a fazer parte de um entorno totalmente 

descaracterizado. Neles, há também um ritmo diferente entre o edifício e as necessidades das 

novas gerações que os acompanham.  

A problemática dessa pesquisa torna-se mais contundente quando se considera que os 

monumentos não são valorados por aquilo que são isoladamente, mas pelo caráter e encanto 

do cenário que proporcionam, pelo espírito do lugar (LAPA; MELO, 2009), que se estabelece 

no contexto formado pelo bem patrimonial e o entorno construído. Dito de outra forma, 

quando se entende que os monumentos servem como marcos fundamentais de continuidade 

do passado, garantindo a transmissão do conhecimento e assegurando a identidade do presente 

e do futuro. A noção de perda do ―sentido de lugar‖ normalmente leva a um descrédito dos 

valores, à perda das relações sociais, da espontaneidade e expressividade. O sentimento de 

pertencimento a um lugar apóia-se numa memória coletiva que, por sua vez, depende de 

práticas e cerimônias ritualísticas e comemorativas. A ausência ou interrupção dessas práticas 

pode levar o bem cultural à completa desvalorização. Se o contexto que envolve o 

monumento for modificado, fica evidente que sua percepção sofrerá uma mudança. O 

sentimento de afastamento entre o bem e o sujeito se acentuará, visto então neste novo lugar.   
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A prática preservacionista contemporânea tem enfatizado o entendimento que os valores não 

são herdados e sim atribuídos ao bem pelo sujeito presente, o qual é carregado de valores nele 

inseridos e adquiridos através da sociedade com a qual convive, da sua cultura e dos atributos 

pessoais de conhecimento sobre o bem patrimonial. Há uma interdependência entre sujeito e 

objeto, isto é, entre os envolvidos com o bem e o bem patrimonial, os quais se exigem e se 

requerem mutuamente. Assim, 1) se os valores não são restaurados, uma vez que são relativos 

e únicos do sujeito que se relaciona com o bem patrimonial, 2) se é o sujeito quem atribui 

valor ao bem patrimonial, 3) se a significância do bem patrimonial é o conjunto de valores a 

ele atribuídos e 4) se o uso do bem atribuído ao bem patrimonial deve levar em conta os 

valores, pergunta-se: 

 

A falta de relação do bem patrimonial com o entorno e com o sujeito que com ele se relaciona 

pode levar à degradação e à perda do valor patrimonial desse bem, até o ponto de suprimi-lo? 

A partir dessa questão, outras se levantam principalmente porque se reconhece a força e os 

interesses que movem as posturas adotadas para com o bem patrimonial, sua evolução 

histórica, o abandono e atual estado físico, a descaracterização e complexidade e as novas 

medidas tomadas, algumas em fase de implantação, indaga-se: quais as reais causas, os 

fatores, as variáveis do estado em que a igreja se encontra? Quais os atores envolvidos e quais 

seus interesses? Que valores são atribuídos à igreja atualmente? A quem pertence à igreja? 

Que expectativa as pessoas envolvidas têm das novas ações que estão sendo implementadas 

na área?  Qual a relação do objeto de estudo com a favela que o rodeia? O que a igreja 

representa para a Comunidade do Pilar do ponto de vista simbólico? E do ponto de vista do 

uso? Existe alguma forma de promover a integração dessa igreja com a comunidade? 

Na tentativa de responder às indagações e como resultado de estudos baseados nas teorias 

preservacionistas e nas cartas patrimoniais busca-se, como objetivo geral, discutir a 

conservação de um bem patrimonial em estado de degradação, a recuperação e ou 

manutenção de seus valores, considerando-se sua localização num contexto descaracterizado 

que não guarda nenhuma relação com sua significância e com seu uso. 

Para alcance do objetivo, o trabalho adotou como referência o campo teórico da conservação 

com foco no patrimônio histórico e recorte em um bem patrimonial religioso. O objeto 

empírico é a Igreja do Pilar e entorno, tendo como fio condutor o conceito de valor.  
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Quanto à hipótese, a pesquisa chegou a quatro cenários, uma vez que existem projetos e ações 

em desenvolvimento para a área:  

1- No primeiro cenário, haverá continuidade da atual realidade onde, com base na 

constatação da perda dos valores e prevalecendo a atual situação que se apresenta, a 

tendência será a supressão desses valores. A igreja continuará a ter um valor histórico 

como memória de diferentes épocas, mas os valores estéticos/artísticos irão 

desaparecer, podendo levar à perda total da significância do bem patrimonial. 

 

2- O segundo cenário supõe que se concretizando as atuais práticas programadas pelo 

poder público, a igreja poderá voltar a desempenhar localmente uma condição de uso e 

reforçar sua significância.  

 

 

3- No terceiro, os promotores imobiliários, respaldados pela legislação da área onde a 

igreja está inserida, pressionarão alegando que houve tempo suficiente para a 

revitalização da área, e que o ideal será configurar um quadro de adensamento 

populacional que abrigará grandes e modernos edifícios. A nova população se 

identificará com a igreja que passará a ter atividades como no seu passado. 

 

4- O quarto cenário sugere que as práticas programadas pelo poder público (construção 

de um conjunto habitacional e restauro da igreja) serão postas em ação, porém a 

situação de pobreza e exclusão social continuará. Os usos atribuídos a igreja não serão 

compatíveis com o entorno habitado e, conseqüentemente, continuará sofrendo 

indiferença, o que a levará gradativamente à depredação e abandono. 

 

A pesquisa terá abordagem primordialmente qualitativa por corresponder a fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Entretanto, não se dispensará 

alguns instrumentos da pesquisa quantitativa, utilizados para contribuir na compreensão dos 

dados subjetivos, característicos da pesquisa qualitativa. O método adotado é o estudo de 

caso, que aqui descreve um único caso, com estudo aprofundado de uma unidade individual 

apoiado num referencial teórico-conceitual relacionado à temática abordada. De caráter 

analítico e explanatório, o método está baseado nos trabalhos de Yin (2005), e se justifica uma 

vez que é indicado para responder às perguntas "como" e "porque". São questões explicativas 
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que, em estudos como este, tratam de relações operacionais. Tais relações ocorrem ao longo 

do tempo, mais do que freqüências ou incidências, e de eventos contemporâneos, em 

situações onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é 

possível fazer observações diretas.  O método também se justifica porque permite ao 

investigador a possibilidade de concentrar-se num caso específico ou situação, e tentar 

identificar os diversos processos que interagem com o objeto de estudo.  

Tratando-se de um estudo que se analisa um bem patrimonial do século XVII, para esclarecer 

determinados fenômenos e ou circunstâncias, se dá importância a documentos, sejam eles 

fontes primárias ou secundárias. Nessa etapa, paralelo ao método de estudo de caso aplica-se 

o método histórico para descrever os acontecimentos históricos ocorridos e registrados. O 

método histórico segue três procedimentos: 1- Uma pesquisa de fontes, cujo procedimento 

consiste em recolher todas as informações disponíveis. Nesta fase inicial, as dificuldades 

surgem na forma de contradições nas fontes, o que pode ser classificada como primária ou 

secundária em função da sua proximidade com os fatos. Isto implica a segunda fase, 

independentemente da opinião subjetiva. 2-Fase crítica onde se avalia a validade ou não das 

possíveis versões contraditórias. 3-Fase de síntese, onde se define quais os dados e 

informações considerados do que está sendo investigado e se verifica a informação através da 

ligação com as causas e as conseqüências da mesma.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, o documento estrutura-se em introdução e cinco 

capítulos. Na introdução apresenta-se o objeto de estudo, problemática, objetivos, hipóteses, e 

organização do trabalho.  

No Capítulo 1, o trabalho busca a fundamentação teórica e conceitual, refletindo sobre 

Conservação, Bem Cultural e Valor. Discorre sobre a visão das teorias da conservação e 

trabalhos baseados em estudos empíricos, no sentido de promover uma identificação de 

tendências.  

O segundo capítulo tem como objetivo apresentar o objeto de estudo - a Igreja do Pilar e seu 

entorno imediato- tal como se apresentam atualmente. Para isso, através da contextualização 

das características e dos acontecimentos contemporâneos, ou de passado próximo, busca 

investigar os fatos que levaram tanto a igreja quanto a área de entorno ao atual estado de 

descaracterização e abandono que se encontram.  
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O terceiro capítulo busca explicitar o papel estratégico que a Igreja do Pilar desempenhou ao 

longo do processo de ocupação do espaço urbano onde se encontra inserida.  Para isso, foi 

necessário aprofundar o processo histórico de ocupação territorial que a envolve, uma vez que 

é um bem que remonta ao século XVII, é um patrimônio histórico nacional reconhecido pelo 

IPHAN e encontra-se abandonada, sem uso.  

O quarto capítulo discute as práticas urbanísticas contemporâneas ocorridas na área de 

entorno da Igreja do Pilar, abordando planos e projetos e ações isoladas, que nela interferiram 

significativamente. Aborda a desapropriação feita pelo Porto do Recife na década de 1970, os 

problemas provocados pela invasão ocorrida na área, o ―Projeto de Requalificação 

Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar” e as medidas destinadas à Igreja. 

O recorte temporal compreende os problemas urbanísticos ocorridos no Bairro do Recife a 

partir do Plano de Reforma do Bairro e Porto do Recife, realizada no começo do século XX, 

até a atualidade. Dentro desse período pesquisa-se o ―Plano de Preservação dos Sítios 

Históricos da Região Metropolitana do Recife – PPSH/RMR” (1986), o “Plano de 

Reabilitação do Bairro do Recife” (1987), O “Plano de Revitalização do Bairro do Recife” 

(1993) e o “Projeto Recife-Olinda” (2005). 

No quinto capítulo mostra-se uma pesquisa empírica realizada na Comunidade do Pilar. Os 

objetivos dessa investigação foram: tentar identificar a relação dessa comunidade com a Igreja 

e observar a presença ou as mudanças de valores histórico-culturais, religiosos e simbólicos 

atribuídos a este patrimônio, totalmente abandonado, e sem aparente ligação afetiva com essa 

comunidade. Nela também se procurou o sentimento de pertencimento, apropriação e 

interesse existente para com esse bem patrimonial. 

Para finalizar o estudo apresenta uma síntese das principais considerações levantadas, 

procurando evidenciar as possíveis contribuições que o estudo pode trazer.  

Com o intuito de facilitar a leitura e entendimento do texto, o estudo também mostra uma 

linha de tempo e um glossário ilustrado. O glossário, inserido no apêndice, contribui para 

familiarizar os mais diversos leitores, com significados ilustrados de termos específicos da 

linha de pesquisa e outros em desuso ou comumente usados na região onde se realiza o 

estudo. A linha de tempo é mostrada no final do capítulo 2 e possibilita, numa visualização 

comparativa, visualizar os principais fatos históricos relacionados com os da igreja e com as 

práticas e ações desenvolvidas na área objeto do estudo.  
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

O objetivo deste capítulo é estabelecer uma base conceitual relativa a bens patrimoniais, 

conservação e valor. Levando em conta que o objeto de estudo da dissertação é um bem 

tombado, os estudos de natureza teórico-conceitual são desenvolvidos à luz de diferentes 

contribuições aportadas pelas teorias da conservação e dos estudos no campo disciplinar da 

Conservação.  

Os estudos mais atuais da conservação apontam para uma mudança de foco, considerando-se 

a ótica das teorias clássicas da restauração. Muñoz (2003) sustenta que, embora essas teorias 

divirjam entre si, e freqüentemente tenham posições opostas, elas têm tido um único objetivo 

que é a de revelar a verdade. Cada uma a seu tempo foi considerada dentro de uma lógica 

adequada ao entendimento da conservação, e como verdade orientadora de trabalhos de 

restauração. Na atualidade, muitas destas idéias estão sendo postas em questão e novos 

posicionamentos estão se salientando. Um dos mais consistentes, presente na quase totalidade 

dos estudos da nova teoria, é o que aborda a relação existente entre objeto e sujeito, 

especificamente na comunicação que se estabelece entre os dois. A visão contemporânea 

alega que os objetos comunicam, ou dito de outra forma, transmitem informações, não pela 

capacidade intrínseca que possam possuir, mas pela que lhe é dada através do sujeito. Assim 

se estabelece uma interdependência entre sujeito e objeto que, pela sua importância, leva a 

uma mudança de enfoque: o interesse passa do objeto para o sujeito, do objetivismo para 

certas formas de subjetivismo e, em conseqüência da técnica, para a criatividade. Os valores, 

que até então eram vistos em duas esferas, a dos valores históricos e a dos valores artísticos, 

ampliam-se para a significância do bem, entendida como o conjunto dos valores manifestos 

no bem cultural. E a seleção do bem que configurava escolhas culturalistas e elitistas, uma vez 

que a conservação recaía sobre grandes e influentes obras, amplia-se, manifestando-se 

também nas pequenas obras, cotidianas e nos bens imateriais.  

Diante dessa realidade da conservação e entendendo que a fundamentação teórica deve servir 

de base para a definição de termos e de conceitos essenciais que serão utilizados no trabalho, 

inicia-se este capítulo pela conceituação de valor. Essa escolha se justifica em atendimento ao 

intuito desse estudo de pensar a conservação de um bem patrimonial sob o prisma do valor. 
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Em seguida parte-se para o conceito de bem patrimonial e de conservação. Essa divisão é 

meramente metodológica, uma vez que os três termos estudados (valor, bem patrimonial e 

conservação) mantêm uma estreita relação, difícil de ser separada.  

1.1. CONCEITO DE VALOR  

O conceito de valor assume uma imensa variedade de significados, em diferentes áreas do 

conhecimento, o que torna tarefa complexa e incompleta adotar uma única abordagem sobre 

valor. Mesmo porque o significado da palavra valor, quando inserida nos mais diferentes 

tempos e espaços, varia entre indivíduos, grupos sociais e sociedades. Entretanto um ponto 

comum colocado como referência básica, é aquele que considera imprescindível a existência 

de sujeitos e objetos para que o valor se manifeste.  

Na visão filosófica, sociológica e psicológica, o valor além de receber as mais variadas 

definições, promove inúmeras discussões paralelas. Na filosofia, a discussão sobre o conceito 

e características dos valores, produziu diversas concepções, algumas chamadas subjetivistas e 

outras objetivistas. Na Psicologia, o estudo dos valores é relacionado com a questão do 

comportamento e das atitudes dos indivíduos. Na sociologia, os valores são abordados como 

produto das relações sociais e relacionados principalmente com valores de uso e troca.  

Tendo em vista essa complexidade e interdisciplinariedade relacionada a valor, para a 

reflexão sobre o seu conceito, nesse estudo, adota-se uma base teórica de abordagem 

encontrada principalmente em autores como Morente (1980), Muñoz Vinhas (2003), Connor 

(1994), Ballard (1997), Riegl (1999), que discutem, entre outros argumentos, o caráter 

relativo e absoluto do valor, colocando-o como algo determinado pela interação entre o 

sujeito e o objeto.  

Assim, tendo em vista a nova abordagem da teoria contemporânea, e a importância que o 

sentido do valor assume, foi necessária uma reflexão sobre a base estrutural do conceito de 

valor encontrado na axiologia, ou teoria dos valores, ramo da filosofia que estuda a natureza 

dos valores. O objetivo é um entendimento do ―sentido‖ de valor, uma vez que os estudos 

relacionados à conservação, que o abordam, trazem conceitos prontos que não atendem aos 

questionamentos anteriores ao seu conceito.   

Manuel Garcia Morente (1980) aborda o tema advertindo para o fato de que na vivência 

cotidiana, vive-se rodeados de coisas, as quais podem ser espontaneamente distinguidas em 
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três grandes estruturas: a dos objetos que são, a dos objetos que valem e a dos objetos que 

pertencem a uma realidade diferente das coisas que são e dos objetos que valem, que se 

denominam metafísicos. Fazem parte dessa terceira estrutura, por exemplo, a divindade ou o 

absoluto, a identidade e a alteridade, o mundo como unidade, etc.. Os objetos que são, 

subdividem-se em dois grupos: As coisas reais e os objetos ideais. As coisas reais são 

relacionadas ao tempo e ao espaço que ocupam, por exemplo, os objetos naturais, como 

árvores, rios, etc., e os artificiais construídos pelos homens - edifícios, utensílios, etc.-, e os 

objetos ideais, que não tem implicação com tempo e espaço, mas ainda assim são, requerendo 

para si uma única explicação possível. Os objetos ideais representam aqueles que não são 

coisas materiais, mas idéias gerais, concebidas pelo pensamento lógico, matemático, 

científico, filosófico e aos quais se dá o nome de idealidades.  Nesse grupo dos objetos ideais 

encontram-se, como exemplo o círculo, a igualdade, a diferença, raiz quadrada, classe, 

função, número, etc., conceitos que se pode ter na visão intelectual. No outro grupo, o dos 

objetos que não ―são‖, mas ―valem‖, encontram-se objetos que não são nem as coisas reais, 

nem os objetos ideais, e que nem sequer tem ser, mas valor. Como exemplo desses objetos 

que se denominam ―Valores‖ tem-se a beleza, feiúra, vício, virtude, bom, mau, justo, injusto, 

verdadeiro, falso, desejável, indesejável, etc.. 

No quadro que se segue, e ao qual se dá o nome de ―Quadro das Estruturas dos Objetos‖ 

resume-se o esquema das estruturas dos objetos, baseado no estudo de Morente (1980). Esse 

esquema tem o intuito de facilitar o entendimento do que até aqui foi pesquisado. 

 

                              

 

 

 

 

 

 
Quadro 1: Estruturas dos Objetos  

Fonte: elaborado pela autora baseado nos estudos de Morente (1980) 

 

Quadro das Estruturas dos Objetos 

Esferas da objetividade  

Objetos que nem 

são e nem valem 

Objetos que são 

Objetos que valem 

ideais 

reais 

Valores 

Ex. árvore, cadeira  

Ex. círculo, números  

Ex. beleza, 

honestidade.  

Objetos 

metafísicos 

Ex. A Divindade e o 

absoluto.  

Estruturas 

dos objetos   

(Têm ser, espacialidade, 

temporalidade e causalidade) 

(Têm fundamento e 

conseqüências) 
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Morente (1980), utilizando a expressão do filósofo alemão Lotze: ―Os valores não-são, mas 

valem‖, chama atenção para:   

Os valores não são nem coisas nem impressões subjetivas, porque os valores não são, 

porque os valores não tem essa categoria própria dos objetos reais e dos objetos ideais, essa 

primeira categoria de ser. Os valores não são, e como quer que não são, não há 

possibilidade de que tenha alguma validez o dilema entre ser coisas ou ser impressões. Nem 

coisas nem impressões. As coisas são, as impressões também são. Porém os valores não 

são. (....) Que quer dizer este não-ser?  

(...) Uma coisa é valor e outra coisa é ser. Quando dizemos de algo que vale, não dizemos 

nada do seu ser, mas dizemos que não é indiferente. A não-indiferença constitui esta 

variedade ontológica que contrapõe o valor ao ser. A não-indiferença é a essência do valer. 

O valer pois, é agora a primeira categoria desse novo mundo de objetos que delimitamos 

sob o nome de valores. (MORENTE, 1980: 293-94 - grifo da autora.)  

 

Morente (1980) continua sua caracterização de valor argumentando que valor pertence 

essencialmente a um grupo de “objetos não independentes”, ou ditos em outros termos, 

objetos que não tem por si mesmo substantividade. Essa carência de substantividade é 

entendida como a incapacidade de agir, quando da sua aplicação, de forma independente, 

necessitando, para poder se manifestar, aderir-se a outro objeto. Sendo assim o valor e a coisa 

que tem valor passam a ser inseparáveis e, por conseguinte, o valor é visto no entendimento 

popular, como uma qualidade do objeto. Como qualidade pode ser negativa ou afirmativa, não 

sendo nem real nem ideal e sim irreal.  

Morente (1980) aponta, além da primeira e segunda categoria do valor (valer em lugar de ser 

e a qualidade), a terceira categoria de valor - a polaridade ou oposição.  Os valores são sempre 

apresentando aos pares opostos - bom-mau, belo-feio, justo-injusto, verdadeiro-falso, etc.- 

uma vez que todo valor tem seu contra-valor. Quando os valores são atribuídos aos objetos 

podem fazê-lo de forma positiva ou negativamente, a partir de um ponto de referência médio, 

que constitui o ponto ―zero‖ da indiferença, a respeito desse objeto que está sendo valorado.  

Morente (1980) classifica os valores com base nos estudos da obra de Scheler “O Formalismo 

na Ética e a Ética Material dos Valores”, onde na hierarquia adotada agrupam-se seis valores 

–úteis (ex.: adequado, inadequado) , vitais (ex.: forte-fraco), lógicos (ex.:verdade-falsidade), 

estéticos (ex.:belo-feio), éticos (ex.:justo-injusto) e religiosos (ex.:santo-profano). Nessa 

classificação os valores religiosos afirmam-se superiores aos éticos, estes aos estéticos, que 

por sua vez são superiores aos lógicos, que são superiores aos vitais e estes superiores aos 

úteis. Essa hierarquia é explicada pelo grau de importância que damos as coisas. Por exemplo, 
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utilizando essa hierarquização de Morente, pode-se dizer que no incêndio de um edifício 

prefere-se salvar as pessoas aos objetos, uma vez que os valores morais pertencentes ao grupo 

ético são mais fortes que os úteis. No entanto há quem possa preferir salvar uma tela de um 

pintor famoso a uma criança.   

No quadro abaixo se exemplifica a hierarquia de valores adotada por Morente (1980). Quanto 

mais distância positiva houver do ponto zero da indiferença, mais importância as coisas terão. 

 
Quadro 2: Hierarquia dos valores 

Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado nos estudos de Morente (1980) 

 

Morente(1980) também alerta para a observação de que cada grupo de valores pode e deve 

servir de base a um grupo ou uma ciência correspondente. ―De modo que, por exemplo, a 

teoria pura dos valores úteis constitui o fundamento da economia, saibam-no ou não os 

economistas”. Morente salienta a importância do estudo de valores fazendo ver através desse 

exemplo do grupo de valores útil, o quanto os economistas, por exemplo, poderiam se 

beneficiar se percebessem o valor como importância e estudassem a axiologia e o conceito do 

valor útil, antes de começarem qualquer ação, obtendo assim resultados mais satisfatórios 

para a ciência econômica.  

Os valores são independentes do número, do tempo e do espaço. Portanto, os valores têm a 

primeira categoria de valer em lugar de ser, e a segunda categoria da qualidade pura e a 

terceira a da polaridade além da quarta categoria que é a hierarquia.  

Junto com essas categorias dos valores, Morente (1980) adverte para mais uma propriedade 

característica dos valores: Os valores são absolutos. Segundo esse autor, relativo é o homem 

com sua visão histórica e seus atos sobre as coisas reais e os objetos ideais. O homem pode ou 

não intuir, ser ―cego ou clarividente‖ para com os valores, mas isso não autoriza a 

transferência dessa relatividade para os valores que são imutáveis.  Para esse filósofo, o que 

acontece é que há épocas que não oferecem possibilidade de perceber alguns valores, mas isso 

Ponto zero 
de indiferença

éticos 

0 +-

úteis vitais lógicos estéticos religiosos 
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não quer dizer que eles não existam. Como exemplo utiliza o teorema de Pitágoras e a Lei da 

Gravitação de Newton, para afirmar que considerar os valores como relativos, pode ser 

comparável a negar a existência dessas leis antes de terem sido demonstradas. O que se pode 

dizer é que não eram conhecidas antes de Pitágoras e Newton, mas sem dúvida, existiam em 

potencial em qualquer tempo.  Em suma, Morente demonstra que valores são absolutos e 

atribuídos aos objetos de forma relativa pelos homens em decorrência de sua cultura, uma vez 

que ―não há unanimidade na história e no tempo sucessivo, nem no espaço, nem nos homens 

ao intuírem os valores”. 

Sobre esse absolutismo dos valores e relativismo do homem, Marilena Chauí (2000) 

comungando da argumentação de Morente, reforça a idéia chamando a atenção para a 

mudança de sentido das coisas tanto reais como ideais – ―o que os gregos entendiam por 

número não é o que a matemática moderna entende por número, por exemplo”. Para o caso 

dos artefatos produzidos pelos homens a mudança não ocorre só no sentido, mas também nas 

próprias coisas: “entes técnicos ficam obsoletos e caem em desuso quando outros, mais 

sofisticados, são produzidos”. Chauí alerta para o fato de que o sentido dos valores também 

muda, nas diferentes sociedades e épocas, tornando algo que era inaceitável numa sociedade 

ou numa época, aceitável e desejável em outra. Para essa autora, dentro da perspectiva dos 

seres humanos, todos os objetos de qualquer estrutura, são culturais e históricos, “submetidos 

ao tempo, à mudança, pois seu sentido - sua essência - muda com a Cultura”. No entanto, 

Chauí lembra que as categorias dos objetos reais e ideais - ser, realidade, causalidade, 

temporalidade, idealidade, intemporalidade, relação, diferença, qualidade, quantidade, 

polaridade, oposição, etc., permanecem mesmo que mudem os objetos. Assim, por exemplo, o 

ideal de beleza feminino em sociedades passadas valorava positivamente mulheres mais 

gordas, e este mesmo perfil de mulher pode ter um valor negativo em sociedades atuais, mas 

beleza como valor permanece e é essa permanência que confere o absolutismo do valor. 

Outra visão a respeito do conflito que se estabelece nas questões relacionadas a valor, 

especificamente para sua definição como absoluto ou relativo, é encontrada em Steven 

Connor (1994). Nessa obra o autor se propõe resolver esse conflito colocando-se entre os dois 

posicionamentos, ou seja, entre aqueles que defendem o absolutismo e os que defendem o 

relativismo do valor. Segundo esse escritor sua posição mediana, não é conciliatória no 

sentido de busca de uma única verdade entre os dois argumentos, não é antagônica, mas sim 

de aceitação da “auto contradição radical e o paradoxo invencível do valor”. (CONNOR, 

1994:11) Essa decisão parte da sua constatação de que a polarização do valor como absoluto 
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se dá por aqueles que acreditam em possibilidades e normas incondicionais, objetivas e 

absolutas. Por outro lado, também Connor constata que o relativismo do valor sofre a mesma 

rigidez de defesa na aceitação da historicidade, heterogeneidade e relatividade cultural como 

categorias independentes e incontroláveis. Ou seja, cada uma dessas posições, ao se 

contradizerem, confirma e regenera a outra.  

Connor (1994), na analise que faz sobre diversos argumentos de autores que justificam o valor 

como relativo, encontra contradições paradoxais, as quais por esta razão, não podem ser 

consideradas características intrínsecas da estrutura do sistema de valor.  Para ele a própria 

estrutura do valor é paradoxal, uma vez que tanto tem necessidade de afirmar valores 

incondicionais, quanto a de submetê-los a um contínuo exame minucioso. 

De acordo com Connor ―o valor é inescapável”. Com essa afirmação constata o fato de que 

os processos de avaliação, atribuição, modificação ou até negação do valor também são 

formas de valorar. O valor é uma necessidade vital, é uma necessidade como ―uma espécie de 

lei da natureza e da condição humana”, sobre a qual o homem se torna impotente para 

recusá-los, mesmo quando deseja a recusa. A vida humana está vinculada a valores que 

saturam as ações em todas as esferas da experiência humana, histórica, cultural e social. 

Entre os vários autores que Connor analisa, Smith (1988) é por ele escolhida por ter uma das 

mais vigorosas e combativas exposições. A defesa radical dessa autora, sobre o relativismo do 

valor, baseia-se no seguinte: não há no mundo nada que não seja baseado em valores, mas 

também não há nenhum valor – estético, de uso, bem moral, etc. – que não possa ser 

fraudado. Segundo Connor o princípio de Smith, de que ―não há declarações de valor, ou 

valorações, que não sejam declarações de necessidades, desejos ou preferências individuais 

ou de grupo” (CONNOR, 1994:33), tem deixado horrorizado quase todos os filósofos morais. 

A forte argumentação de Smith, que “Todos os valores são inteiramente contingentes, sempre 

no processo de serem negociados nas múltiplas e justapostas economias de necessidades, 

desejos e vontades que constituem a vida e a história humana”, não consegue ser tão enfática 

quando tem que responder sobre o nazismo, por exemplo. A resposta de Smith, com um 

“depende” não convence a todos porque fica interpretativa, avaliando para justificar, ao invés 

de descrever, fazendo com isso com que a valoração desapareça: “tentamos compreender o 

nazismo, diz Smith, a fim de tornar menos provável a sua emergência no nosso ambiente”. 

(CONNOR, 1994:33-36) Segundo Connor a posição relativista tem que ser por si só, um 

argumento contra o nazismo, já que este representa ―a restrição violenta e mistificadora dos 
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processos da avaliação livre, participativa”. Ainda de acordo com esse autor, Smith, assim 

como todos os relativistas trazem relatos paradoxais e deficientes, assim como os absolutistas, 

por sua própria natureza, mostram-se irredutíveis e imperialistas. A questão do valor não pode 

ser resolvida com essas duas correntes de pensamento, uma vez que não representam metades 

opostas de uma totalidade. Em conseqüência, como certo, continua a necessidade do valor 

conduzindo a valoração e a revaloração interminavelmente. 

A partir dessa base conceitual, até aqui estudada, pode- se formular um conceito de valor, 

atingindo com isso um dos objetivos deste capítulo. 

Os valores não pertencem à categoria do ser, não tem vida própria, são dependentes, 

atribuídos pelos homens aos objetos a quem se aderem para poderem se manifestar. Os 

conceitos principais que os descrevem essencialmente são a qualidade e a polaridade ou 

oposição. Não são objetos reais ou ideais, porque os valores não-são, mas valem. Como 

qualidades valiosas atribuídas aos objetos pelos homens sofrem uma hierarquia de atribuição 

dependente da cultura individual. Tem como essência a não-indiferença em diferentes graus 

dados pelos homens, que por sua vez estão submetidos à sociedade e ao tempo em que vivem. 

Os valores são defendidos por uns como absolutos e por outros como relativos, não existindo 

ainda um único posicionamento convincente. 

 

1.2 – A ATRIBUIÇÃO DE VALOR  

Ballard (1997) apresenta um estudo sobre o valor do patrimônio histórico, onde no terceiro 

capítulo aborda o valor dos bens culturais como recurso. Para ele o simples fato de se 

considerar os bens como patrimônio dá idéia de que se está lidando com algo de valor, no 

sentido de apreço, de percepção de suas qualidades. Um bem é valorado pelo mérito que 

acumula, pela utilidade que manifesta, pelo potencial que demonstra ter em satisfazer 

necessidades ou proporcionar bem estar. Valor não é inerente das coisas, mas sim uma 

qualidade delas, que lhe é conferida pelas pessoas numa determinada proporção fazendo com 

que fiquem mais ou menos estimáveis. Portanto, Ballard também é adepto do relativismo do 

valor, e conseqüentemente submetido às oscilações da percepção e do comportamento 

humano.  Valor também é dependente de um marco de referências intelectuais, históricas, 

culturais e psicológicas, por isso variam de pessoas a pessoas, de grupos a grupos. 
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Ballard (1997) evidencia que o potencial dos bens patrimoniais como recurso cultural deve 

ser considerado à luz de contextos específicos, uma vez que a atribuição de valor só pode 

produzir-se em função de situações reais histórica e socialmente determinadas. Através de 

exemplos faz ver a mudança de valor, reconhecida através de usos em bens culturais que têm 

sua existência prolongada durante vários séculos: um castelo, por exemplo, pode ter um valor 

como meio de moradia e poder, se considerado à luz da sociedade que o habitou, na Idade 

Média. Abandonado, decadente e transformado em quase ruína, pode agregar um valor de 

refúgio para pastores e ovelhas. Passado mais um tempo, pelo valor que ficou arraigado no 

coletivo do lugar, pode começar a fazer parte do folclore local e ficar imortalizado em 

pinturas, lendas e poesias. Até que um dia declarado monumento, restaurado e aberto à 

visitação pública, agrega um valor de recurso turístico-cultural. 

Através deste exemplo e outros, Ballard quer demonstrar o valor instrumental, ou valor como 

recurso que os objetos possuem dependendo do contexto histórico-cultural. O valor 

instrumental -turístico, didático, científico, etc- difere no caso de um bem útil, de um bem 

histórico que não tenha sido declarado bem patrimonial e difere radicalmente do valor como 

utilidade do mesmo objeto considerando-se o contexto original desse mesmo bem. Essas 

diferenças são estágios que precisam ser considerados, onde as diferenças residem nas 

limitações ou disposições do bem.   

Ballard (1997) ao citar Lipe (1984) sustenta que os vestígios do passado configuram um 

depósito de recursos potenciais ao nosso alcance para serem aproveitados no presente e no 

futuro e servir para o desenvolvimento cultural da sociedade. Como as circunstâncias sociais 

mudam com o tempo, assim como o entendimento do mundo, não é possível estabelecer uma 

analogia entre recursos potenciais e recursos efetivos que se estabelecem em contextos 

específicos. Segundo Ballard, para Lipe (1984) os contextos se configuram em torno de 

circunstâncias historicamente determinadas como as relações econômicas, os critérios de 

gosto dominantes, as crenças e idéias predominantes, etc. Estes contextos podem interagir 

entre si estabelecendo mudanças no sistema de valores. Forças culturais pertencentes a outros 

contextos também podem influenciar mudanças.  

Ballard apropria-se de um esquema de Lipe sobre atribuição de valor a bens patrimoniais, 

para justificar as razões pelas quais os seres humanos da atualidade continuam apreciando, 

conservando e utilizando os objetos do passado. O esquema de Lipe (1984) é composto de 

quatro contextos de atribuição de valor: 
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1-Contexto determinado pelos fatores econômicos e o mercado onde o bem é visto como um 

recurso utilizável ao alcance da sociedade. Aqui os homens vêem na sua utilização o 

atendimento a necessidades comuns. Deste contexto provem um valor econômico.  

2-Contexto de atribuição de valor determinado pelo gosto dominante e pelas tradições 

estéticas. Deste contexto emerge um valor estético. 

3-Contexto de atribuição de valor determinado pelo tipo de conhecimento tradicional e 

fundamentalmente pelo imaginário coletivo, associado a tradições orais e escritas. Neste 

contexto o bem cultural é reconhecido como autêntico documento da história, que conta sobre 

o povo que o criou e o utilizou. Deste contexto emerge o valor associativo.  

4-Contexto determinado pelo tipo de investigação formal sobre a cultura material em uma 

ampla variedade de disciplinas Arqueologia, História da Arte, Arquitetura, História, 

Geografia, etc. Deste contexto emana o valor informativo. 

Ballard também propõe uma categorização dos valores que se podem atribuir ao patrimônio, 

considerados à luz de contextos específicos, embora considerados dentro de uma ampla 

validade de caráter universal. Para esse autor, os valores podem se resumir a três – valor de 

uso, valor formal e valor simbólico- que englobam todas as possibilidades razoáveis de 

atribuição de valor, disponíveis aos seres humanos, para serem outorgados aos objetos. Todos 

os outros valores são considerados como sub-valores desta tríade, atribuídos em função de 

circunstâncias concretas decorrentes de um determinado contexto econômico. O fator 

econômico é preponderante uma vez que é o marco, segundo Ballard, onde a vida real tem 

lugar, onde os diferentes usos do patrimônio, incluindo-se os contemplativos, são valorados 

em dinheiro. 

O valor de uso a que Ballard se refere, é a dimensão utilitária do objeto histórico. Tem o 

sentido de pura utilidade, ou seja, valoramos o patrimônio pensando que serve para fazer 

alguma coisa, que satisfaça uma necessidade material.  

A partir dessa afirmação, Ballard contextualiza valor de uso considerando que os homens para 

subsistir e progredir produzem objetos materiais. Os objetos produzidos, em número 

potencialmente infinito respondem praticamente sempre a alguma finalidade, e de fato servem 

para os mais diversos usos. A materialidade dos objetos é a propriedade mais apreciada pelo 

indivíduo que constrói, uma vez que permite aos objetos a possibilidade de serem utilizados 
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conforme a finalidade. Também proporciona durabilidade ao objeto e status dependendo do 

tipo e da quantidade, levando à idéia de riqueza. Portanto, o fato dos objetos serem 

constituídos de materiais, os faz receber a primeira e mais imediata fonte de valor. 

Acumulados geram um valor de uso a espera de ser ativado inclusive com potencial para o 

futuro. Mas isso, segundo Ballard, tem conseqüências sociais, econômicas e políticas: Com o 

descobrimento da tecnologia há um aumento significativo das possibilidades de uso e como 

conseqüência a formação de um contexto de economia e mercado dominado pelo uso e pela 

troca de objetos. É nesse contexto que os objetos recebem valor de troca em função de sua 

utilidade. Esse assunto foi amplamente debatido por economistas clássicos como Adam Smith 

e Karl Max que descobriram que os bens obtidos, considerando-se o processo de produção, 

têm de fato um valor de uso e um valor de troca.  

De acordo com Ballard, inserido no objeto patrimonial, encontra-se o valor de uso dos objetos 

intangíveis que qualificam a utilidade imaterial, aquela que proporciona o conhecimento, ou 

as informações que o bem pode transmitir. Os objetos culturais não costumam ter um grande 

valor de troca, por não pertencerem aos objetos habituais de mercado: “Não se compra um 

edifício histórico para estudá-lo”. Quanto ao valor de uso de bens imateriais o mesmo vem 

sendo dado pelas pesquisas científicas e pelo turismo. 

O outro valor da tríade apontada por Ballard, valor formal responde ao fato indiscutível de 

que determinados objetos são apreciados pela atração que despertam aos sentidos, pelo prazer 

que a forma ou outra qualidade sensível, desse objeto, proporcionam e pelo mérito que 

apresenta. A raridade, a singularidade e o exotismo de alguns objetos levam esse tipo de 

valoração aos objetos. A avaliação formal tem como objeto a forma, seja ela material ou 

imaterial.  

O valor simbólico, que Ballard prefere chamar de valor significativo, é explicado por este 

autor como sendo a consideração que se tem dos objetos do passado enquanto veículos de 

alguma forma de relação entre o sujeito que o produz e o utilizou e seus atuais receptores. 

Neste sentido os objetos atuam como presenças substitutivas, como elos entre as pessoas 

separadas pelo tempo, uma vez que são testemunho de idéias, fatos e situações do passado. A 

natureza humana é sensível as formas, as texturas, as cores.  

O estudo pioneiro sobre valor a bens patrimoniais deve-se a Alois Riegl que marcou o estudo 

da conservação, firmando-se pela ênfase no valor dos monumentos como documentos. Seus 
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postulados iniciados na virada do século XIX para o XX oferecem meios inovadores 

elaborando análises sobre o papel desses monumentos e suas formas de apreensão por uma 

dada sociedade. Na obra ―O Culto Moderno dos Monumentos‖, quando define o que seja 

monumento, diferencia-os em intencionais e não-intencionais. Para Riegl, ―no senso mais 

antigo e verdadeiramente original do termo‖, monumento é uma obra criada pelo homem 

com o intuito intencional de conservar presente e viva na consciência das gerações futuras a 

lembrança de uma ação ou destino. Nesse sentido, o monumento, em seu sentido original, 

relaciona-se com a manutenção da memória coletiva de um povo, sociedade ou grupo. 

Segundo Riegl (1999), embora não se tenha cessado de produzir esses monumentos 

intencionais, a sociedade moderna quando se refere a este tipo de monumento está referindo-

se aos monumentos artísticos e históricos, ou seja, aqueles monumentos não-intencionais, aos 

quais “Não é sua destinação original que confere a essas obras a significação de 

monumentos; somos nós, sujeitos modernos, que a atribuímos”. (RIEGL,1999: 29)  

Essa argumentação de Riegl, juntamente com outros fundamentos, sustenta, segundo Muñoz 

Viñas (2003), a Teoria Contemporânea da Conservação. Riegel se distancia da discussão 

sobre monumentos históricos, fundamentada apenas em considerações histórico-artísticas, e 

passa a considerar também as formas de recepção, de percepção e de fruição dos 

monumentos, através dos valores.  Para esse teórico, monumentos históricos não são apenas 

as obras de arte, mas qualquer obra humana com certa antigüidade, contrapondo-se, portanto, 

às políticas de preservação da época, que se voltavam aos objetos de excepcional relevância 

histórica e artística.  

Para melhor compreender a argumentação de Riegl, é necessário levar em conta a relação 

entre monumento e memória proposta por ele. Por esse prisma, há três tipos de monumentos: 

Os por ele denominados Intencionais que se referem às obras conferidas com a função 

expressa de fazer lembrar um momento preciso do passado, ou um conjunto de tais 

momentos; Os Monumentos Históricos que representam aquelas obras referentes a um 

momento determinado, mas cuja escolha depende de uma vontade subjetiva, e o monumento 

Antigo que é o que, independente de seu significado e de sua destinação, demonstra ter 

existido muito antes do presente. (RIEGL,1999: 23) 

O monumento histórico é para Alois Riegl uma criação da sociedade moderna, um evento 

histórico localizado no tempo e no espaço. Após um período em que não se conhecia senão os 
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monumentos intencionais, a partir do século XV, na Itália, as obras da Antiguidade começam 

a ter um valor por suas características artísticas e históricas, não mais apenas por serem 

símbolos ou memoriais das grandezas de um povo e de um local. Assim, é a partir dessa 

mudança de atitude que se verifica o despontar de um novo valor de rememoração (RIEGL, 

1984: 49), não mais aquele ligado à memória coletiva, mas ao valor histórico-artístico. 

Refletindo sobre valores, Muñoz Viñas (2003) critica as teorias clássicas por reduzirem o 

valor atribuído aos bens a apenas dois: os históricos e os artísticos. Faz ver que, a enorme 

variedade de objetos, procedente dos mais diversos contextos sócio culturais, não pode caber 

dentro de uma concepção tão limitada. Este tipo de atribuição, por certo, só poderia ser válido 

em função da visão alto cultural, que se tinha a respeito dos bens a serem preservados.  O 

autor argumenta que atualmente a teoria contemporânea baseia-se na adoção de outros tipos 

de valores, entre os quais destaca os simbólicos, religiosos, econômicos, turísticos, 

sentimentais, etc. Segundo Viñas, essa mudança, decorrente da nova visão onde a busca da 

verdade do objeto passa a não ser o fim último, provoca um duplo fenômeno: de um lado, o 

campo da conservação se amplia de forma progressiva, e de outro a adaptação desses bens 

para o uso, sai de uma linha que impunha um juízo de valor do tipo formal e histórico para 

outro de cunho social, voltada ao interesse público.  

A ampliação no campo da conservação a que Muñoz se refere é aquela que tem se 

manifestado cada vez mais de forma explícita e acumulativa: Os objetos passam da visão de 

antiguidades até a noção atual de bens culturais. Entre esses dois tipos de valoração dos 

objetos, sucessivamente e cronologicamente, vão sendo atribuídos diferentes tipo de valores 

aos objetos, de modo que passam a receber denominações diversas, condizentes com o valor 

que recebem, ou seja, de valor como antiguidade passam para valor como obra de arte, bens 

históricos e bens histórico-artísticos, antes de serem considerados bens culturais. Se for 

comparado, em termos absolutos a quantidade de bens que eram considerados dignos de 

conservação e na atualidade, percebe-se a acumulação que Viñas cita. Na atualidade a 

valoração recai não só para objetos isolados, mas para seu entorno, para sítios e cidades, 

formando por acumulação um enorme cabedal de bens culturais para serem considerados 

dentro dos princípios da conservação. 
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1.3. CONCEITO DE BEM PATRIMONIAL 

Patrimônio cultural ou Bem Patrimonial é o bem cultural tombado. Um bem cultural, é um 

objeto que acumula teoria, prática, experiência de pesquisa, ou seja, é o resultado do 

conhecimento humano acumulado. Como fato inerente das sociedades humanas de todos os 

tempos, pode ser considerado um fenômeno histórico originado de práticas sociais localizadas 

no tempo e no espaço.  

Patrimônio cultural tem uma noção muito ampla, podendo-se dizer que tudo o que se 

relaciona com a cultura, com a história, a memória, a identidade das pessoas ou de 

coletividades é um patrimônio cultural. Assim, tudo o que interessa proteger, para um 

determinado grupo social, justamente por ser representativo e distinto de outros grupos, tanto 

materiais como de experiência vivida (lugares, obras de arte, edificações, paisagens, festas, 

etc.) é um patrimônio cultural.   

Patrimônio cultural aporta para um conjunto de bens tangíveis e intangíveis que formam a 

cultura de uma determinada sociedade. Quando se fala em bens patrimoniais, ou patrimônio 

cultural, indica sempre um sujeito coletivo: patrimônio cultural de uma comunidade, de um 

estado, de um país, e até o patrimônio cultural da humanidade. 

Na medida em que o conhecimento foi se desenvolvendo e que o reconhecimento da 

existência de identidades diversas foi se fortificando, os bens culturais foram adquirindo 

importância como objeto de acúmulo de cultura específica e, portanto, potencial fonte de 

estudo. A valoração de patrimônio como cultura deu-se muito recentemente, em meados do 

século XX, e vem se solidificando entre os diversos campos disciplinares da História, História 

da Arte, Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Arqueologia, e outros.  

Uma das características primordiais dessas obras consiste em ter uma linguagem própria, 

passível de ser decodificada por quem com elas interaja. Um bem cultural é gerador de idéias, 

sentimentos e emoções que se convertem em laços de filiação com o ser humano. 

Independente dos materiais que o constituem e dos diferentes métodos empregados para sua 

fabricação, o que sempre está presente é o seu testemunho do tempo, da história desse tempo 

e da sociedade que o concebeu.  

Durante muito tempo, imaginou-se que a cultura de um povo era composta apenas pelas obras 

de arte e pelas manifestações mais eruditas. Atualmente sabe-se que cultura é muito mais que 
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isso: cultura é a maneira que o homem tem de se relacionar com a natureza e com os outros 

homens. Portanto, os feitos mais simples e corriqueiros que um determinado grupo 

desempenha são tão importantes quanto às obras de arte. Deste modo, o patrimônio cultural 

de um povo é o maior depositário de sua identidade, daqueles elementos diferenciais que o 

caracterizam. No entanto é sempre produto de uma escolha - a escolha do que é significativo 

para aquele povo. Como se sabe, os objetos de qualquer natureza têm usos e significados 

diferentes para indivíduos e comunidades diferentes. Então, quando se pensa em patrimônio, é 

preciso ter em vista que vão ser os valores atribuídos às coisas e lugares que lhes dão 

significado e transforma-os em patrimônio. É importante que se perceba que as decisões sobre 

a conservação do patrimônio, de forma explícita ou implícita, sempre será resultado de uma 

articulação de valores da comunidade ou dos órgãos oficiais que leva à decisão de se 

conservar um bem cultural.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define no artigo 216 o que 

constitui o patrimônio cultural brasileiro: “os bens de natureza material e imaterial que 

tomados individualmente ou em conjunto são portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. O mesmo artigo 

também determina: ―o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento, desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.”  

Bens culturais materiais são aqueles que possuem um suporte material de grande valor e 

significado, incorporado ao valor simbólico do bem tal como uma imagem, uma igreja, uma 

cidade, um jardim, um sítio arqueológico, etc. 

Bens culturais imateriais são aqueles cujo valor não está especificamente na sua 

materialidade, mas na evocação ou representação que sugerem como os saberes enraizados no 

cotidiano das comunidades que são passados de geração em geração; as celebrações; as 

formas de expressão tais como as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 

lúdicas, entre outras.  

No entanto para chegar essa consideração de patrimônio, onde bens imateriais, paisagens 

naturais e espírito do lugar são valorizados, o conceito de monumento segue um longo 

caminho na história humana. Toma um grande e significativo impulso no século XX onde a 

noção se estende em 1964, com a realização do “II Congresso de Arquitetos e Técnicos de 
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Monumentos Históricos” acontecido em Veneza, que resulta no documento “Carta de 

Veneza”. Essa carta amplia a noção de patrimônio arquitetônico e assinala a importância da 

conservação de áreas e estruturas edificadas, tanto as urbanas como as rurais. A ampliação do 

conceito de patrimônio, portanto, é entendida para além de criações arquitetônicas históricas 

isoladas, abrangendo também os conjuntos urbanos e rurais com significado especial e obras 

modestas com valor cultural. O conceito de monumento histórico deve envolver também o 

espaço envolvente e o local onde este se encontra implantado. 

Uma década após a Carta de Veneza o conceito de patrimônio se alarga ainda mais quando do 

documento ―Carta de Amsterdã‖, ou “Carta Européia do Patrimônio Arquitetônico‖, adotada 

pelo “Comité dos Ministros do Conselho da Europa‖, em 1975. Essa carta acrescenta a 

chamada conservação integrada. A noção de patrimônio arquitetônico passa a abranger 

também cidades antigas e aldeias tradicionais.   

A Conservação integrada é entendida como um modo de conservação, restauração e 

reabilitação de edifícios e sítios antigos objetivando readequá-los às novas funções da 

contemporaneidade. Na observação de que o patrimônio antigo, não deve ser descartado e 

nem se transformar em ―peça de museu‖, nada mais acertado que introduzi-lo a vida das 

cidades cujas funções modificam-se, ajustam-se as evoluções tecnológicas e se sucedem em 

diferentes sociedades.  É nesse contexto complexo que a conservação integrada representa a 

dialética entre a vontade de proteção e as necessidades de planejamento.  

Dentre as políticas e projetos que foram postos em prática, no sentido da conservação 

integrada, a revalorização ocorrida na cidade de Bolonha, na Itália, foi pioneira. Nessa cidade 

a gestão da Conservação Integrada deveu-se as propostas formuladas por Cercellati (1976), 

que adotou o Centro Histórico de Bolonha como marco principal e definidor de toda uma 

política urbana. O Projeto foi executado em meados da década de 1960 reutilizando e 

adaptando construções existentes.  

Segundo Zancheti (2007), apesar da conservação integrada ter uma longa experiência e de sua 

importância crescente, continua sendo uma prática sem teoria. 

A valorização como instrumento jurídico de um bem cultural de natureza material é o 

tombamento. O verdadeiro sentido de tombar é de proteger. Após o tombamento o bem 

cultural passa a ser denominado bem patrimonial. O registro é o instrumento legal de proteção 
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dos bens culturais de natureza imaterial. O inventário é um instrumento de proteção dos bens 

culturais de qualquer natureza.  

1.4. SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS MONUMENTOS NO BRASIL: TOMBAMENTO 

O tombamento, também chamado tombo, tem origem incerta. Alguns estudos defendem sua 

origem do latim ―tomus‖ que significa pedaço, tomo, volume, obra, arquivo. Outros 

relacionam o vocábulo à ―tumba‖ do latim ―tumulum‖ que significa depósito, arquivo - as 

escrituras ficariam enterradas, como numa tumba, num amontoamento de documentos. Existe 

uma versão segundo a qual Tombo advém da denominação da ―Torre do Tombo‖ e há ainda 

os que entendem que tombo e tombamento provêm do Direito Português, onde a palavra 

tombar tem o sentido de registrar, inventariar, inscrever bens nos arquivos do Reino. Os 

inventários eram inscritos em livro próprio guardado na Torre do Tombo, a torre albarrã
1
, do 

castelo de São Jorge, em Lisboa. Nessa torre se guardava além dos tombos de registro e 

demarcação de bens e direitos, os documentos da Fazenda, os testamentos, os forais
2
, as 

sentenças do juiz dos feitos da Coroa, as bulas papais
3
, os tratados internacionais, a 

correspondência régia e muitos outros documentos oficiais, entre eles aqueles referentes à 

História do Brasil.  

Tombamento é um ato realizado pelo Poder Público que analisa e inscreve bens de valor 

histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, com 

o objetivo de preservá-lo através da aplicação de legislação específica, impedindo que 

venham a ser destruídos ou descaracterizados. Entretanto, esse tipo de inscrição não garante a 

conservação material do bem, uma vez que não é prevista a garantia de recursos nacionais, 

nem mecanismos e práticas eficazes de vistoria. Os recursos são distribuídos através do 

Tesouro Nacional, dentro de seu orçamento anual, que por sua vez depende da conjuntura 

político-econômica. 

No Brasil, os bens tombados nacionalmente são inscritos em um dos quatro livros de tombo: 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Histórico; Belas Artes e Artes Aplicadas.  A 

legislação de proteção a sítios e monumentos históricos e culturais no Brasil abrange todos os 

níveis da federação: a União, os Estados e os Municípios. As estâncias estaduais e municipais, 

embora sujeitas ao respeito para com as regras gerais da esfera federal, têm autonomia para 
                                                                         
1
 A torre albarrã (do árabe "al-barran"), em arquitetura militar, é a torre saliente em um castelo. Fonte: http://pt.wikipedia.org (ver glossário 

ilustrado no apêndice)  
2
 Ver glossário ilustrado 

3
 Ver glossário ilustrado 

http://pt.wikipedia.org/
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definir normas específicas, criar sua própria legislação visando ao interesse local. O 

tombamento pode ser feito pela União, por intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), pelo Governo Estadual, por meio do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado ou pelas administrações municipais, utilizando leis específicas 

ou a legislação federal. 

A efetiva proteção dos monumentos é baseada no Decreto Lei nº 25 de 1937 que instituiu o 

tombamento e regulou a sua forma de aplicação, priorizando bens históricos ou vinculados à 

arte, e ainda aos mais antigos e de propriedade do Governo ou da Igreja, excluindo de sua 

proteção propriedades particulares. Essa decisão delimita com precisão o universo a ser 

preservado, muito embora no projeto de Mário de Andrade, autor do projeto dessa lei, 

estivesse previsto uma maior abrangência do que devia ficar sob a guarda governamental. 

Segundo essa legislação, o bem tombado passa a ter tutela do Estado Nacional e do seu 

proprietário. Embora o proprietário mantenha a propriedade do bem, não pode dispor de seu 

uso e transformá-lo sem consentimento do organismo de proteção. A determinação desse 

decreto-lei nivelou todo território nacional, sem considerar diferenças culturais. Embora ainda 

vigente, a lei divide decisões com outros parâmetros institucionais mais abrangentes, como a 

Constituição Federal de 1988. No capítulo da cultura, artigos n.º 23, 24, 215 e 216, é 

garantida a proteção do patrimônio cultural brasileiro material e imaterial como bem tombado, 

individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira e transmitidos como legado do passado 

às gerações presentes e futuras. De acordo com a Constituição Federal, tombar não significa 

paralisar ou perpetuar edifícios ou áreas, inviabilizando toda e qualquer obra de melhoria para 

a cidade. A Constituição Federal considera a preservação e revitalização como ações 

complementares com potencial de valorização de bens deteriorados. 

Além do tombamento, existem outras formas de conservação. Os planos diretores também 

estabelecem formas municipais de preservação do patrimônio, utilizando o planejamento 

urbano. O inventário é a primeira forma para o reconhecimento da importância dos bens 

culturais e ambientais, registrando suas características principais. Como prática antiga, 

aparece no Brasil no começo do século XVIII através dos levantamentos efetuados por Frei 

Agostinho de Santa Maria, das imagens da Virgem Maria e dos templos do Arcebispado da 

Bahia e nos Bispados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Esse trabalho foi divulgado nos volumes 9 e 10 da obra denominada 

"Santuário Mariano e histórias das imagens milagrosas de Nossa Senhora", e publicado em 
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Lisboa no ano de 1722. É nesse volume 9 que se encontra registrada a imagem de Nossa 

Senhora do Pilar, trazida de Portugal no século XVII e como sendo a segunda cópia da 

original de Saragoza na Espanha. Outro exemplo de inventário do período colonial foi o 

realizado no Recife e Maurícia por Francisco Mesquita, escrivão da Fazenda Real após a 

expulsão dos holandeses, elaborando o inventário de 290 imóveis e descrevendo suas técnicas 

construtivas. A proteção de monumentos conta também com a Lei Federal de Incentivos 

Fiscais que abrange além dos bens culturais, outras manifestações culturais como espetáculos 

e livros. Segundo Zancheti e Marinho (2001), o sistema de proteção a monumentos, no nível 

federal, restringe-se, ainda, à proteção do aspecto cultural do patrimônio. Ainda não foi 

rompida a visão culturalista do sistema, formada há mais de 50 anos. (ZANCHETI e 

MARINHO,2001:1) 

A proteção estadual é específica de cada Estado e não são todos que a possuem. Pernambuco 

tem a Lei nº 7.970, de 18 de setembro de 1979 que institui o tombamento de bens pelo Estado 

a fim de proteger monumentos de interesse peculiar. Os bens tombados no Estado de 

Pernambuco ficam sob a proteção da Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de 

Pernambuco – FUNDARPE. O Sistema Estadual de Tombamento de Pernambuco é composto 

pelos órgãos da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes - órgão gestor do processo de 

tombamento; Conselho Estadual de Cultura - órgão executor e a Fundação do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Pernambuco –FUNDARPE - como órgão técnico. Esse sistema, assim 

como o nacional, considera somente o universo cultural dos monumentos, não os integrando 

na política de desenvolvimento urbano. Também como a Federação os Estados geralmente 

têm uma lei de incentivos culturais que contempla isenção do Imposto de Circulação de 

Mercadorias, relacionada aos monumentos.  

No âmbito municipal, o Recife mostra um quadro de interesse na proteção do patrimônio 

histórico que começa em 1979 com a lei n.º 13.957/79 (PPSH – Plano de Preservação de 

Sítios Históricos). Esta lei define as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico 

(ZEPH) que delimitam 31 áreas da cidade com regulamentos específicos. Estabelece que 

todos os sítios tenham dois setores: proteção rigorosa e proteção ambiental. Em 1991, através 

do Plano Diretor foram criados programas de revitalização urbana para algumas dessas zonas. 

Em 1995 a Lei de uso e Ocupação do Solo (LUOS) estabeleceu a elaboração de legislações 

próprias para as ZEPHs e em 1997 foi elaborada a Lei n.º 16.290/97. Esta lei, específica para 

a área histórica do Bairro do Recife, aprovou o Plano de Revitalização da Zona Especial de 

Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural 09 (ZEPH-09)- Sítio Histórico do Bairro do 
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Recife que estabeleceu condições especiais de uso e ocupação do solo. Na ocasião, a lei 

introduziu de forma inovadora mecanismos de planejamento e gestão, considerando agentes 

públicos, além de deixar de ver o patrimônio somente pela face culturalista.4
  

O Bairro do recife tem três monumentos tombados pelo sistema nacional de proteção sendo 

que um deles é a Igreja do Pilar. Os outros dois são a Igreja Madre de Deus e a Fortaleza do 

Brum. O Bairro também conta com dois monumentos tombados pelo estado: a Torre 

Malakoff e a Estação do Brum. O perímetro de tombamento federal do Bairro do Recife data 

de 1998 e abrange 51 imóveis de destaque. No IPHAN, estão em andamento duas propostas 

de tombamento: primeira Sinagoga das Américas
5
 e fachada do Teatro Apolo.  

 

1.5. CONCEITO DE CONSERVAÇÃO 

O conceito de conservação freqüentemente se confunde com outros termos empregados 

quando das intervenções em bens culturais. O equívoco ocorre precisamente no modo diverso 

como são empregadas as palavras “conservação” e “restauração‖, em diferentes idiomas. Há 

estudos que confundem a ação da restauração com o campo disciplinar da conservação. Kühl 

(2009) esclarece que, na Inglaterra, devido à repercussão do pensamento ruskiniano, a palavra 

restoration permanece com conotação extremamente negativa sendo entendida como a volta a 

um estado anterior, o que leva os ingleses a um uso mais freqüente do termo conservation. 

Nos Estados Unidos, emprega-se a palavra conservation mais para os bens móveis, enquanto 

o termo preservation é empregado preferencialmente para bens imóveis. Na Itália usa-se 

conservazione e tutela distintas de restauro, enquanto Portugal usa a palavra ―restauro‖ 

quando da atuação em bens culturais. No Brasil, admite-se tanto ―restauração‖, quanto 

―restauro‖, muito embora o emprego desse último termo esteja em desuso. A distinção desses 

termos torna-se importante uma vez que estudos e documentos são elaborados em diferentes 

línguas e sua utilização clara e consistente é uma obrigação para um discurso coerente.  

Muñoz Viñas (2003) cita que a confusão agrava-se porque, em línguas latinas, como italiano, 

espanhol ou francês, conservação, em sentido lato é traduzida como restauro, restauración ou 

restauration, respectivamente, de modo que as traduções para o inglês e vice-versa, são 

                                                                         
4
 Esta legislação, pela sua importância nesse estudo e pelas suas normas urbanísticas diferenciadas será detalhada no quarto capítulo, quando 

do estudo dos planos e ações empreendidos no Bairro do Recife .  
5
 Sinagoga Kahal Zur Israel – atual Centro Judaico (2001) – processo nº 1408/97 
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muitas vezes imprecisas. As coisas agravam-se ainda mais porque alguns autores e 

organizações usam diferentes expressões como sinônimas de ―conservação‖, no sentido mais 

amplo, como "preservação" ou mesmo "restauração". Às vezes, as diferenças tornam-se muito 

sutis. A esse respeito, Muñoz procura dissipar a confusão partindo da afirmativa que, para 

lidar com bens culturais, só se tem três alternativas: 1-pode-se mantê-los, 2-pode-se mudá-los 

ou 3-pode-se destruí-los. Haveria uma quarta alternativa, que implicaria na decisão de recriar 

algo a partir do que ele foi antes de ser destruído.   

De forma bastante esclarecedora, Muñoz (2003) conceitua conservação como sendo um 

processo no qual o bem experimenta o menor número de alterações. O autor traça um quadro, 

fazendo ver que, no campo teórico disciplinar da conservação, pode haver diferentes 

posicionamentos de ação. Essas escolhas dependerão da situação do objeto a ser mantido e 

podem dar-se através da ―Preservação‖ ou da ―Restauração‖.  

Segundo a ―Carta de Burra‖, redigida pelo ICOMOS em 1980, preservação é definida como a 

―manutenção no estado da substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele 

se degrada.” Portanto, a preservação tem o objetivo de estender a expectativa de vida do 

patrimônio cultural. Atitudes de preservação são aquelas que não alteram o aspecto do objeto, 

mantendo-lhe a forma, estado, posse, uso, etc. Essa idéia, no entanto, não é totalmente neutra, 

porque determina que qualquer atividade de preservação deve ser bem sucedida para 

realmente ser considerada como tal.  

Um tratamento que não evitar alterações não se qualifica como de preservação o que excluiria 

muitos, senão todas as operações de restauração realizadas ao longo da história. Na melhor 

das hipóteses, processos de preservação podem desacelerar alterações, mas, em muitos casos, 

agravam o problema por causa da ineficiência e inadequação na utilização de produtos e 

técnicas diferenciadas durante o processo. A preservação pode ser ―direta‖, quando as atitudes 

aplicam-se diretamente ao bem como forma de estabilizá-lo; ou ―ambiental‖, quando age na 

fonte causadora do prejuízo, eliminando os agentes que o prejudicam.   

Atitudes de restauração, no entanto, são aquelas que alteram o aspecto do objeto a ser 

conservado. Muñoz conceitua restauração como a atividade que consiste em devolver algo ao 

seu estado original e autêntico. Esta definição caracteriza que a atividade da restauração não é 

um fato, mas uma aspiração.  
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A Carta de Veneza de 1964, no artigo nono, define restauração como “uma operação 

altamente especializada. Seu objetivo é preservar e revelar o valor estético e histórico do 

monumento”. Porém, segundo Muñoz (2003), o que caracteriza tanto a conservação como a 

restauração não são suas técnicas ou instrumentos, mas a intenção das ações, isto é, não 

depende de como e sim para quê se fazem. Na prática, a conservação e a restauração se 

sobrepõem com freqüência, de maneira tal que nem sempre é possível distingui-las. Em 

outros casos a restauração não é uma conseqüência, mas um meio, um caminho a ser 

percorrido para chegar à conservação de bens. 

Outro posicionamento encontrado no campo da conservação é o da ―prevenção‖ onde as ações 

acontecem anteriormente ao dano. O trabalho é realizado diretamente no ambiente, através de 

verificações periódicas, que possibilitam detectar as possíveis condições que afetariam o 

objeto.  

O quadro abaixo classifica as atividades no campo da conservação, segundo Muñoz (2003): o 

campo da conservação abrange duas grandes posturas - a da Preservação e a da Restauração. 

A Preservação pode ser direta ou ambiental. 

 
                                             Quadro 3: Classificação das atividades no campo da Conservação  

 Fonte: (MUÑOZ VIÑAS, 2005:25) – tradução e intervenção da autora 
 

De acordo com Kühl (2009), independente das posturas e terminologia mais ou menos 

apropriadas ―...deve-se observar que no Brasil existe um sentido lato associado à palavra 

preservação, que pode abranger procedimentos de intervenção – a exemplo de manutenção, 

conservação e restauração–, formas legais de tutela (tombamento), políticas públicas de 

perpetuação da memória, educação patrimonial etc. (KUHL, 2009:01) 

A conservação de monumentos, desde sempre, foi ação impulsiva do homem para fazer 

perdurar no tempo objetos que fossem úteis às suas necessidades, reparando aquilo que 

Preservação
Não muda o 
aspecto

Conservação

Restauração
Altera o aspecto

Ambiental

Direta
Estabiliza o 
objeto

Ação limitada no 
Tempo.

Elimina os agentes 
prejudiciais.

             -mantém forma, 

estado, posse, uso, etc. 



47 
 

 

tivesse alguma função específica. Ao longo de vários séculos, a palavra ―restauro‖ esteve 

associada à recuperação de um estado físico original do bem, freqüentemente defendido em 

cima de hipóteses, ou a um estado anterior, em que foi mais valorizado. Geralmente, essas 

posturas de intervenção comportavam remoções e adições significativas que levavam a 

descaracterizações importantes. No entanto, é preciso considerar que, mesmo intervenções 

aplicadas dentro dos mais conceituados procedimentos e que impliquem ações de restauração 

e conservação, provocam modificações substanciais nos bens. A modificação ocorre 

inclusive, com ou sem uso, mesmo quando deixado sem interferência alguma, uma vez que é 

necessário considerar as ações decorrentes do próprio tempo.  

O estudo de Beatriz Mugayar Kühl (2009) defende que preservar através de ações de 

conservação e restaurar significa modificar a realidade existente, mesmo que as posturas 

estejam baseadas em procedimentos legais. As ações de conservação e restauro podem admitir 

alteração, visando à adaptabilidade de seus novos usos, e admitir destruições. Porém essas 

posturas precisam ser justificadas na direção do que motiva a preservação, ou seja, razões de 

cunho cultural, ético e científico, regidas dentro dos princípios teóricos da restauração.  

 

1.5.1. Teorias, documentos e estudos sobre conservação 

De acordo com Choay (2001), a partir do Renascimento até a segunda década do século XIX, 

a restauração foi praticada de forma casual, sem sistematização teórica, quando então se 

constituiu em disciplina acadêmica. Essa sistematização à restauração deve-se aos estudiosos 

que exerceram práticas e ações de conservação. Entre esses intelectuais Choay aponta Eugène 

Viollet-le-Duc (França), John Ruskin (Inglaterra), William Morris (Inglaterra), Camillo Boito 

(Itália), Gustavo Giovannoni (Itália), Aloïs Riegl (Áustria) e Cesare Brandi (Itália) que 

atuaram simultaneamente no século XIX e início do século XX.  

Nesse período, vários países realizaram um grande número de intervenções dentro de uma 

visão que transfigurava obras e as devolvia ao ambiente, parcial ou totalmente 

descaracterizadas, irreconhecíveis como documentos e testemunhos de uma época passada. 

Em contrapartida, muitos se opuseram a esse tipo de ação, preconizando uma posição mais 

voltada para a conservação e historicamente mais fundamentada. Os opositores mais 

significativos foram Camillo Boito, com uma teoria baseada na restauração científica, e Lucas 

Beltrami, representando a restauração histórica.  
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Camillo Boito formulou o Restauro Científico, teoria científica ou filológica, na qual o 

conceito de restauração, segundo Viñas (2003), sintetiza princípios que podem ser detectados 

na base da teoria contemporânea. Esses princípios seguem um caminho intermediário entre 

duas linhas de conduta divergentes que tem de um lado as atitudes conservativas radicais e de 

outro as de transformação. São representantes dessas duas vertentes que conviveram 

simultaneamente, Ruskim como conservador e viollet-Le-Duc, na linha da transformação.  

Viollet-le-Duc defendia a restauração estilística, também denominada de restauração 

mimética, imitativa, ou analógica, objetivando que a restauração deve procurar a perfeição 

formal, respeitando as características estilísticas e desconsiderando os aspectos históricos. 

Essa busca pelo ideal permitia que partes, não mais existentes no monumento, fossem 

reconstruídas com base naquelas que perduraram. Essa procura pelo estado completo 

idealizado da obra, normalmente com o objetivo de atingir a unidade de estilo, considerava 

inclusive a possibilidade de se ignorar várias fases da obra ou fazer substituições 

significativas. É uma postura racionalista, largamente empregada na França, principalmente 

em igrejas, mas que também ocorreu na Itália (figuras de 1 a 4). 

  
Figura 1: Carcassone, Igreja de Saint Nazaire antes 

da restauração/ reconstrução, desenhos de Viollet –

le-Duc.  
Fonte: www.carcassonne.culture.fr/ Acesso em 20 

/06/08 

Figura 2: Carcassone, Igreja de Saint Nazaire após a 

restauração/reconstrução, desenhos de Viollet –le-Duc. 

Fonte: www.carcassonne.culture.fr/ Acesso em 20 
/06/08 

 

  
Figura 3: Carcassone. La Porte Saint-Nazaire antes 

da restauração/ reconstrução. Fotografia de Léopold 

Werguet. 1860. 
Fonte: -  www.carcassonne.culture.fr/ Acesso 

20/06/08 

Figura 4: Carcassone. La Porte Saint-Nazaire depois 

da restauração/ reconstrução. Desenho de Viollet-Le-

Duc. 
Fonte: www.carcassonne.culture.fr/ Acesso 20/06/08 

http://www.carcassonne.culture.fr/
http://www.carcassonne.culture.fr/
http://www.carcassonne.culture.fr/
http://www.carcassonne.culture.fr/
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Ruskin, representante da teoria romântica ou da restauração romântica, defendia o respeito 

absoluto pela matéria original e a permanência do monumento degradado. Assim como 

William Morris, os estudos de Ruskin aconselham manutenções periódicas para prolongar o 

mais possível a vida do edifício, admitindo, no entanto, a morte digna do bem, como fato 

normal decorrente do seu percurso no tempo. Para Ruskin, a restauração não devia ser vista 

como uma ação necessária e sim como uma conseqüência do descuido do homem para com o 

bem. A postura de Ruskin influenciou as tendências modernas, principalmente no que se 

refere à reintegração, tendo em vista a sua defesa para a conservação preventiva e 

transparência no uso de materiais. 

Como reação aos conceitos de restauro de Viollet-le-Duc e às idéias passivas de Ruskin e 

Morris, Camillo Boito indicava que as obras e as possíveis alterações que tivesse sofrido no 

decorrer de sua existência, representavam evidências da história, por isso cada etapa devia ser 

respeitada. Defendia adições quando fossem indispensáveis por razões de estabilidade ou por 

outras razões absolutamente necessárias, porém com a garantia de que fossem executadas com 

base em dados seguros e com diferentes características e materiais, mantendo-se, ao mesmo 

tempo, a aparência do edifício. Apontou também para uma ordem seqüencial onde os 

monumentos devem ser consolidados antes de reparados e reparados antes que restaurados. 

Os argumentos de Boito em relação à conservação são aqueles que defendem uma radical 

distinção entre a conservação e a restauração. Para ele, a conservação é obrigação tanto da 

sociedade como do poder público e às vezes oposta à restauração. Evidenciou um princípio 

geral reconhecido ainda na atualidade, como verdadeiro: em qualquer ação de restauro, deve 

existir o mínimo de intervenção.  

Boito criticou tanto as posturas de Ruskin quanto as de Viollet-le-Duc.  Sobre as de Ruskin 

considerava-as de uma “lógica impiedosa”, deixando a obra sem intervenção até o ponto de 

ruína ou de desaparecimento. De Viollet-le-Duc criticou o desejo de atingir um estado 

completo, duvidoso, considerando que essa postura poderia levar a riscos de falsificação. 

Apesar das críticas, Boito era partidário de Ruskin, no que diz respeito às conservações 

periódicas como forma de evitar a restauração, atitude que para ele era um mal às vezes 

necessário. 
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Apesar de inovadora, a doutrina de Boito, elaborada ainda no século XIX, difundiu-se muito 

lentamente. Só consagrou-se em 1931, na “Conferência Internacional de Restauração” de 

Atenas da qual resultou o documento “Carta de Restauração de Atenas”. Nela, a 

“restauração” deixou de ser entendida como a volta a um estado anterior, recomendando 

usos como possibilidade de conservação. Esse documento recomendava que os usos dos 

monumentos pudessem assegurar a sua existência, destinando-os para finalidades condizentes 

com o seu caráter histórico ou artístico. Interessados principalmente na conservação de 

monumentos e edifícios, os congressistas apontavam para o respeito em relação ao ―caráter e 

à fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos, cuja 

proximidade deveria constituir objeto de cuidados especiais” mantendo e conservando 

elementos originais e supressão dos posteriores que estivessem interferindo na qualidade do 

espaço do monumento.  

A Carta de Atenas de 1931 deve sua sistematização e a modernização dos seus conceitos a um 

dos alunos de Boito, Gustavo Giovannoni, principal propagador e um dos seus mentores. Uma 

de suas maiores contribuições foi condicionar o monumento à extensão da cidade. Para 

Giovannoni, o monumento não pode ser dissociado do seu meio, introduzindo o conceito de 

entorno considerado como o agente que atribui caráter e dignidade ao monumento.  A Carta 

de Atenas (1931) estimulou outros documentos em diferentes países. Um desses documentos 

que apresenta especial interesse, transcrito por Giovannoni apenas um ano depois em 1932, 

foi a Carta de Restauro Italiana. Tem seus princípios baseados na Carta de Atenas (1931) e 

acrescenta à noção de patrimônio não só as obras de arte, mas também as da ciência e 

tecnologia. A grande mudança verificada neste documento em relação aos anteriores é a 

grande preocupação pelo espaço envolvente e pela indicação de funcionalidade adequada a 

ser dada aos bens patrimoniais. 

Paralelo a Boito e também numa posição intermediária entre Ruskin e Viollet-le-Duc, 

posicionou-se Lucas Beltrami: 

...que reivindica um papel positivo da restauração, ou seja, a diminuição dos danos 

provocados pelo tempo. Beltrami considera que a intervenção de restauro pode ser realizada 

de forma ampla, e até mesmo inovadora, desde que esteja sustentada por uma profunda e 

rigorosa pesquisa dos dados históricos do objeto em questão. 

A teoria histórica constitui um abandono dos métodos filológicos. Beltrami defende que 

devem prevalecer sempre os valores figurativos, ou seja, quando a unidade figurativa não 

foi totalmente perdida, o restaurador deve reintegrar as partes faltantes para restituir a 

unidade e a continuidade formal da obra, porém sem inventar nada. Diferente da 

restauração romântica, a restauração histórica descarta energicamente a idéia de que a 
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degradação possa conter qualidades e valores que sejam um acúmulo de significados. 

Beltrami defende que, quando um dano foi tão grave que destruiu a imagem, é impossível 

refazê-la, e é esta a diferença entre ele e Viollet-le-Duc. 

Vale salientar que tanto a restauração científica quanto a restauração histórica se 

fundamentam na necessidade da pesquisa objetiva dos fatos. Conscientes de que estes fatos 

se modificam de acordo com a peculiaridade de cada obra, consideram arbitrária e 

falsificadora qualquer intervenção de caráter pessoal. (ELIAS, 2002:s/pg) 
 

Do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), organizado dois anos após a 

Carta de Atenas-1931, na mesma cidade, resultou na Carta de Atenas-1933, e apresentou 

importantes abordagens acerca da relação entre a preservação do patrimônio histórico e a 

crescente expansão das cidades. Resumidamente, o documento ocupava-se com a questão que 

envolvia a relação do homem e o meio, traçando pressupostos urbanísticos e construtivos 

baseados nessa questão.  

O que chama atenção dessa carta para essa dissertação é a visão dos congressistas em relação 

aos monumentos e os conjuntos urbanos: sugeriam que fossem enfocados nas suas 

excepcionalidades como documentos ou testemunhos da história, do que decorria a restrição 

de salvaguarda apenas para aqueles que constituíssem a expressão de uma cultura anterior 

correspondente ao interesse geral. De acordo com a carta, os especialistas teriam a 

incumbência de selecionar os bens a serem tombados, a partir de medidas que oscilavam entre 

a conservação e a demolição, a preservação integral do bem ou parte dele:  

 (...) nos casos em que se esteja diante de construções repetidas em numerosos exemplares, 

algumas serão conservadas a título de documentário, as outras demolidas; em outros casos 

poderá ser isolada a única parte que constitua uma lembrança ou um valor real; o resto será 

modificado de maneira útil. Enfim, em certos excepcionais, poderá ser aventada a 

transplantação de elementos incômodos por sua situação, mas que merecem ser 

conservados por seu alto significado estético ou histórico. (Carta de Atenas, 1933: 21) 

Pelegrini (2006) na análise que faz dessa carta tem a seguinte colocação: 

Consoante ao argumento central da Carta de Atenas/1933 (cujo eixo fundamentava-se na 

manutenção da qualidade de vida dos habitantes da cidade), os arquitetos também 

aconselhavam que a conservação de velhos bairros pitorescos não prescindisse às regras de 

justiça social, nem tampouco as de salubridade da moradia da qual julgavam depender o 

bem-estar e a saúde moral do indivíduo. Assim, sugeriam enfaticamente que não fossem 

empregados estilos do passado (sob pretextos estéticos) nas novas construções erigidas nas 

zonas históricas e indicavam a destruição de cortiços ao redor dos monumentos e 

subseqüente criação de áreas verdes nos seus entornos. Embora reconhecessem que a 

criação dessas áreas promoveria o aniquilamento da ambiência secular que os envolvia, 

entendiam que a criação de espaços livres e ajardinados no entorno dos bens tombados os 

introduziria num cenário novo que beneficiaria não somente a apreciação dos vestígios do 

passado, mas também os bairros vizinhos. (PELEGRINI, 2006:4) 

De acordo com o exposto na carta de Atenas (1933), entende-se que há nela uma procura de 

conciliação dos bens de reconhecido valor histórico e o crescimento urbano, mas 
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privilegiando sempre o desenvolvimento. O entorno histórico do bem patrimonial tem valor 

até onde não impedir a aplicabilidade dos princípios modernistas, caso contrário pode ser 

descaracterizado ou mesmo eliminado. Essa atitude causa estranheza pela oposição com o que 

pregava a carta de Atenas (1931), apenas dois anos antes cujo assunto entorno é tão 

enfatizado por Gustavo Giovannoni. 

A Carta de Veneza, documento internacional, da qual já se referiu quando do estudo a respeito 

do conceito sobre bens patrimoniais tem o Brasil como um de seus signatários, razão pela 

qual deve acatar as suas recomendações. O artigo 6º dessa carta dispõe:  

A conservação de um monumento implica a preservação de um esquema em sua escala. 

Enquanto subsistir, o esquema tradicional será conservado, e toda construção nova, toda 

destruição e toda modificação que poderiam alterar as relações de volumes e de cores serão 

proibidas. (CARTA DE VENEZA. Disponível no site do IPHAN) 

 

Essa carta, no que se refere ao entorno do bem a ser preservado, também esclarece que a 

preservação de um monumento em sua escala, diz respeito ao ambiente característico desse 

bem. A sua conservação implica em sua escala que é garantida pelo ambiente no qual está 

inserido, com tudo que o caracteriza, como edificações, vegetação, equipamentos, mobiliário, 

etc. Portanto o que deve ser preservado é o ambiente relativo à época de seu tombamento, 

entendido como referencial a sua escala, caracterizando um cenário do momento em que a 

edificação foi considerada como monumento. 

As teorias e os critérios de intervenção são constantemente discutidos e ampliados, através de 

encontros, que reúnem especialistas nos âmbitos mais diversos. Desses encontros, pelo 

significado das posições assumidas, alem do já comentado, que teve lugar em Veneza (1963), 

destacamos o de Burra (1980), o de Xiam (2005) e a de Quebéc (2008), por valorizarem cada 

um a seu tempo abordagens de aspectos da conservação de interesse desse estudo. 

Na Carta de Burra realizada pelo ICOMOS, na Austrália em 1980, no Artigo 8° tem-se:  

A conservação de um bem exige a manutenção de um entorno visual apropriado, no plano 

das formas, da escala, das cores, da textura, dos materiais, etc. Não deverão ser permitidas 

qualquer nova construção, nem qualquer demolição ou modificação susceptíveis de causar 

prejuízo ao entorno. A introdução de elementos estranhos ao meio circundante, que 

prejudiquem a apreciação ou fruição do bem, deve ser proibida. 

Em 2005, a Declaração Xi'an do ICOMOS chama atenção para a conservação de contextos 

definidos enquanto aspectos físicos, visuais e naturais, assim como práticas sociais e 
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espirituais, costumes, conhecimento tradicional e outras formas e expressões intangíveis na 

proteção e promoção dos monumentos e sítios que compõem o patrimônio mundial. Essa 

declaração sobre a Conservação do Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Patrimônio Cultural, 

ocupa-se exclusivamente das questões relativas ao entorno conceituando-o dessa forma:  

O entorno de uma edificação, um sítio ou uma área de patrimônio cultural se define como o 

meio característico seja de natureza reduzida ou extensa, que forma parte de – ou contribui 

para – seu significado e caráter peculiar. (Declaração De Xi’an -China. ICOMOS, 2005)    

     

Na declaração de Quebec em 2008 os participantes assumem princípios e recomendações para 

a preservação do “spiritu loci” através da proteção do patrimônio tangível e intangível, 

considerado uma forma inovadora e eficiente de assegurar o desenvolvimento sustentável e 

social no mundo inteiro. Tem, portanto, a intenção de proteger e promover o espírito dos 

lugares, isto é, sua essência de vida, social e espiritual. Nela o ―espírito do lugar‖ é definido 

como os elementos tangíveis e intangíveis, isto é, os elementos físicos e espirituais que dão 

sentido, emoção e mistério ao lugar.  

O espírito do lugar oferece uma compreensão mais abrangente do caráter vivo e, ao mesmo 

tempo, permanente de monumentos, sítios e paisagens culturais. Supre uma visão rica, mais 

dinâmica e abrangente do patrimônio cultural. O espírito do lugar existe, de uma forma ou 

de outra em praticamente todas as culturas do mundo e é construído por seres humanos em 

resposta às suas necessidades sociais. As comunidades que habitam o lugar, especialmente 

quando se trata de sociedades tradicionais, deveriam estar intimamente associadas à 

proteção de sua memória, vitalidade, continuidade e espiritualidade. (DECLARAÇÃO DE 

QUÉBEC) 

Sobre a relação de monumentos e seu entorno, Cesare Brandi (2004), autor de Teoria da 

restauração, publicado originalmente em 1963, única teoria cientificamente estruturada e um 

dos textos fundamentais sobre restauração de obras de arte, assim se manifesta:  

(...) na arquitetura a espacialidade própria do monumento é coexistente ao espaço ambiente 

em que o monumento foi construído. Se então, em uma obra de arquitetura como interior, a 

salvaguarda da dimensão exterior-interior é assegurada só pela conservação do interior, em 

uma obra de arquitetura como exterior, a dimensão interior-exterior exige a conservação do 

espaço ambiente em que o monumento foi construído.(BRANDI, 2004: 132) 

 

Esse teórico inaugura outra fase na história do restauro, marcada pela II Guerra Mundial. Essa 

guerra deixou arrasadas muitas cidades e conseqüentemente grande parte das construções 

existentes nelas. Diante de tal cenário que mostrava a destruição de monumentos históricos 

com valor artístico e cultural, surge naquele momento, a necessidade de inovar em relação à 

conservação. Conseqüentemente também, o sentimento pelo valor artístico do monumento 
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destruído supera o valor histórico. Cesari Brandi preocupa-se com o problema colocando em 

teoria e prática idéias inovadoras, que ficaram conhecidas por Restauro Crítico e onde 

defende que os valores artísticos prevalecem sobre os históricos: “A consistência física da 

obra de arte deve ter necessariamente prioridade porque assegura a transmissão da imagem 

ao futuro”. O restauro passa a ser visto como uma obra de arte particular para cada caso, não 

se podendo generalizar com regras e normas, constituindo-se em ato criativo e crítico. “O 

restauro deverá restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sempre que isto seja 

possível sem cometer uma falsificação artística ou uma falsificação histórica, e sem apagar 

as marcas do percurso da obra de arte através do tempo”. Segundo a teoria de Brandi o 

ambiente deve ser reconstituído com base nos dados espaciais do monumento desaparecido e 

não nos formais.  

Exemplo notável do pós-guerra é a reconstrução da cidade de Varsóvia que apresentava 

cenário desolador.  O significado da cidade, dos seus bairros e dos seus monumentos não 

podia ser abalado. O que restou na Praça da Cidade Velha, ou seja, os fragmentos das casas de 

habitação foram consolidados. Todas as casas foram reconstruídas tal como eram antes com 

materiais modernos, deixando até visíveis as marcas das balas que perfuraram as paredes e 

aproveitando os restos de construção que foi possível recuperar (figuras 5 e 6). 

  
Figura 5: Varsóvia 1944 - Praça da Velha cidade devastada na 
Segunda Guerra Mundial. 

Fonte: www.revistafenix.pro.br 

Figura 6: Varsóvia- Praça da cidade velha totalmente 
reconstruída a partir de pinturas antigas. 

Fonte: www.revistafenix.pro.br 

 

Segundo Pesavento (2006), não há como deixar de considerar que o movimento de 

reconstrução da chamada Cidade Velha em Varsóvia, que implicou na sua inserção na lista da 

UNESCO como herança cultural do mundo, tenha sido algo que mobilizou a população logo 

após o término da guerra. Essa reconstrução representa um esforço de anamnese6
, determinado 

                                                                         
6
 Anamnese é ―O relato da história de um edifício incluindo os danos passados, intervenções, modificações, etc. A pesquisa para adquirir 

esta informação antecede a inspeção. Este é o primeiro passo antes do diagnóstico. Fonte: Icomos - Comitê Científico Internacional para 

Análise e Restauração de Estruturas do Patrimônio Arquitetônico.2001. Disponível em: http://www.arcoit.com.br/arquivos/rec_brasil.pdf 
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por uma vontade de lembrar, de continuar a viver o que foi interrompido. A cidade em ruínas 

mostrava dramaticamente os riscos do esquecimento, pela perda sofrida do seu patrimônio. 

Para Pesavento essa reconstrução  

Trata-se de uma busca das suas marcas de referência, onde ancorar os sentimentos de 

pertença ao passado. Logo, este projeto de reconstrução trouxe para a comunidade a 

positividade das referências identitárias. Frente à tragédia do vivido, opõe-se a tarefa 

coletiva da cidade a se reencontrar com o seu passado. (PASAVENTO, 2006:8) 

 

Continuando a análise a respeito de reconstrução, Pesavento (2006) considera que os espaços 

devolvidos tal como eram podem ser vistos como um cenário de teatro, talvez. Podem aludir a 

uma rua de fantasia colorida e bela como foi no passado, mas acima de tudo são espaços 

reapropriados pela cidade e seus habitantes, animados pela vontade de lembrar e de continuar. 

As duas figuras que seguem abaixo mostram o mesmo espaço da praça em frente ao palácio 

Real com a ―coluna de Sigismundo‖ em Varsóvia. O palácio foi totalmente destruído e a 

coluna posta a baixo. ―Logo, nesta reconstrução, a dimensão do “autêntico” se apaga diante 

do desejo manifesto de construir uma representação de parte do tecido urbano 

perdido”.(Pesavento, 2006:10). 

  
Figura 7: Varsóvia 1944- Coluna de Sigismundo e Palácio Real.  

Fonte: www.revistafenix.pro.br 
Figura 8: Varsóvia 1944- Coluna de Sigismundo e 

Palácio Real reconstruídos.  
Fonte: www.revistafenix.pro.br 

 

Outro exemplo significativo de destruição e de sua reconstrução, que permite confirmar que a 

ruína possui o poder de ser um cronótopo, entendido aqui no sentido de uma conexão na 

relação entre as categorias de espaço e tempo, é a reconstrução da cidade Dresden na 

Alemanha, bombardeada durante a segunda guerra mundial.  
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Figura 9, 10, 11 e 12: Dresden 1944 após bombardeio. A estátua em primeiro plano, um anjo com as asas destruídas, situada 
no topo da catedral vê um panorama de destruição. À direita três espaços contemporâneos da reconstrução de Dresden. 

Fonte: www.revistafenix.pro.br e em: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,440011,00.htm 

 

A ruína segundo Pesavento (2006) enfatiza uma indissociabilidade destes dois elementos – 

espaço e tempo- permitindo a evasão do pensamento, um poder imaginário do que ela tenha 

sido. Em Dresden, as ruínas despertaram na população a capacidade de buscar ver o passado 

na contemplação do presente, daí a decisão da reconstrução. 

As questões que podem surgir a partir das reconstruções são abordadas por Jokilehto (2006).  

Nesse artigo Jokilehto ao analisar as questões filosóficas que discutem conceitos como os de 

―continuidade‖, ―mudança‖ e ―verdade‖, noções pertinentes para a noção de autenticidade, faz 

uso de exemplos para analisar o debate existente.  

Dois exemplos por ele colocados são os que envolvem a conservação do ―Navio de Teseu‖ e 

na mesma linha de pensamento, a Igreja de ―Frauenkirche de Dresden‖. No primeiro exemplo 

Jokilehto coloca o feito histórico onde segundo Plutarco, o barco do herói grego Teseu foi 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,440011,00.htm
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preservado pelos atenienses ao longo de gerações, tendo-lhe sido sucessivamente substituído 

as pranchas apodrecidas e outros componentes por novos componentes, de tal forma que ao 

fim de algumas décadas já não restariam quaisquer componentes do navio original. A questão 

colocada é: Poderia ainda este navio ser considerado o navio de Teseu, uma vez que nada 

mais nele é original? Na outra suposição sobre esse navio, Jokilehto considera que o material 

retirado do navio tenha sido levado para outro lugar e lá construído um navio. Qual seria 

então a importância e o significado desse outro navio? Como resposta Jokilehto argumenta 

que na primeira suposição se pode pensar que a renovação gradual ao longo do tempo tenha 

podido fornecer um espaço-temporal para a continuidade do navio, mantendo, assim 

constantemente, certa identidade.  

Na comparação desse exemplo com monumentos históricos, jokilehto considera que se pode 

propor uma pergunta sobre a diferença entre renovação gradual de um monumento, que é o 

que freqüentemente acontece com edifícios antigos e a reconstrução total ou parte dele em um 

determinado momento no tempo, como foi feito com a Igreja de Frauenkirche, em Dresden, 

por exemplo (Figuras 13, 14 e 15). 

 
Figura 13: Ruína da Igreja de Frauenkirche em Dresden – 1997 

Fonte: www.neumarkt-dresden.de 
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Figura 14: Igreja de Frauenkirche em Dresden – 1880 antes da 

II Guerra Mundial.  

Fonte: www.neumarkt-dresden.de 

Figura 15: A atual Igreja de Frauenkirche em Dresden 

após reconstrução.  

Fonte: www.neumarkt-dresden.de 
 

Destruída no fim da II Guerra Mundial, a igreja Frauenkirche de Dresden simboliza 

atualmente a valorização da paz e a reconstrução de um país. As ruínas se transformaram em 

um memorial da guerra por quatro décadas, na Alemanha Oriental sem recursos para reerguer 

o prédio. Com a reunificação alemã, depois de 13 anos de trabalhos, a igreja de Frauenkirche 

reconstruída foi inaugurada em 2005. As pedras de cor escura que podem ser vistas na 

fachada da igreja foram reaproveitadas da construção original na tentativa de resgatar o 

passado. 

Através desses exemplos Jokilehto também leva ao entendimento do imaterial existente em 

cada objeto material, ou seja, os diferentes significados que podem representar para diferentes 

culturas.  

Segundo Jokilehto (2006), conservação de uma obra é um processo que exige compreensão e 

valorização do mundo das significações, uma vez que não se limita apenas ao material. 

Mesmo quando a obra original tenha perdido o seu funcionamento, ela ainda pode oferecer 

uma recordação no presente, o que contribui para estabelecer o seu significado nesse presente.  
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Na concepção de Munhoz Viñas (2003), a restauração se ocupa dos objetos que melhor 

simbolizam, ou seja, de objetos que melhor descrevem, representam e caracterizam uma 

cultura, uma identidade, sentimentos pessoais ou coletivos. Por isso não existem 

características materiais comuns inerentes a esses objetos. O que possuem em comum é um 

valor simbólico que lhe é projetado pelos sujeitos. Essa atribuição pode ser do tipo pessoal, 

social ou historiográfica.  Assim a possibilidade de um objeto se tornar um bem patrimonial é 

proporcional a soma dos valores advindos dessas atribuições. 

Viñas argumenta que o que fundamentalmente se restaura em um bem não é o bem em si, mas 

seu valor simbólico, sua capacidade de funcionar como símbolo, a qual depende 

essencialmente de suas características perceptíveis. Todo objeto de restauração cumprem uma 

função de transmissão ideológica complexa que conjuga entre outros, conteúdos éticos, 

identitários, religiosos, políticos. Os objetos de restauração são mutáveis, mudam com o 

passar do tempo e esse processo de mutação é complicado, difícil, uma vez que distintas 

culturas valorizam coisas distintas e de formas distintas. 

O valor simbólico, que é convencional e, portanto subjetivo, deve ser levado em conta quando 

se restaura. A eficácia do objeto como símbolo é um dos objetivos da restauração. O material 

que compõe o objeto só é importante como suporte dessa capacidade simbólica. A restauração 

se faz para os usuários dos objetos, ou seja, para aqueles a quem esse objeto significa algo, 

para quem esses objetos cumprem uma função essencialmente simbólica ou documental, em 

fim, para os usuários presentes ou futuros dos objetos. (VIÑAS, 2005:174) 

Assim à luz desses pressupostos teóricos expostos neste capítulo, procura-se no capítulo que 

segue analisar a Igreja do Pilar e as resoluções da sua área envoltória. 
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CAPÍTULO 2 - A IGREJA DO PILAR E ENTORNO 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o objeto de estudo - a Igreja do Pilar e seu entorno 

imediato- tal como se apresentam atualmente. Para isso, através da contextualização das 

características e dos acontecimentos contemporâneos, ou de passado próximo, busca 

investigar os fatos que levaram tanto a igreja quanto a área de entorno ao atual estado de 

descaracterização e abandono que se encontram.  

A fim de atender a esse objetivo, o estudo constata os fatos presentes na área, utilizando-se 

principalmente de imagens, no entendimento que elas auxiliam e facilitam a amostragem para 

análise, tanto da estrutura física da Igreja do Pilar, quanto do espaço urbanístico onde está 

inserida.  
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2.1. A IGREJA DO PILAR 

A antiga capela, hoje Igreja de Nossa Senhora do Pilar ou Igreja do Pilar, como é comumente 

chamada, é um monumento tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional)
7
. Localizada no coração do Bairro do Recife, a Igreja do Pilar é 

testemunho da participação desde os primeiros até os subsequentes episódios da vida política, 

social e religiosa do Recife.  

 
Figura 16: Vista Aérea da Comunidade do Pilar- Bairro do Recife e pontos de referência.  

Fonte: Prefeitura do Recife. 2008 

 

A origem histórica significativa somada a outros atributos de valor artístico que contribuíram 

para que a Igreja do Pilar fosse tombada e, portanto, submetida à proteção de legislação 

específica, não foram capazes de mantê-la conservada. A Igreja do Pilar atravessou um 

período de abandono de mais de três décadas, culminando com seu fechamento e 

encerramento de todas as suas atividades. Em abril de 2009, foi iniciado um processo de 

restauro para a igreja num convênio entre a Prefeitura do Recife, o IPHAN e a ONG ―Centro 

Trabalho e Cultura‖ (CTC). A execução dos serviços é baseada no projeto de restauração 

elaborado pela Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural Material (DPPC), da 
                                                                         
7
 Tombamento Federal com Inscrição nº 483 do Livro de Belas Artes, folha 88 datada de 25/08/1965; e inscrição nº 385 do Livro Histórico, 

folha 62, datada de 25/08/65. Nº. Processo: 0761-T-65, submetendo o monumento ao Decreto Lei Nº25/1937. Por estar inserido na Zona 

Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural 09/ZEPH 09 – SR: Setor de Renovação é submetido também à Lei 16.990/97. 

Forte do Brum

Prefeitura do Recife

Igreja do PilarFábrica Pilar

Porto

Olinda
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Secretaria de Cultura da Cidade do Recife, com a aprovação do IPHAN. Três meses depois, 

em agosto de 2009, as obras foram interrompidas alegando-se falta de verba. Participaram da 

primeira etapa alunos do projeto ―Obra-escola do Pilar‖, projeto de educação 

profissionalizante, iniciado em setembro de 2008, e que atende a jovens e adultos moradores 

de comunidades com perfil de baixa renda, baixa escolaridade e vulnerabilidade social.
8
 

Até meados da década de 1990, a igreja ficava sob a guarda da antiga Fábrica de Biscoitos 

Pilar, pertencente à família Turton. Desde então, foi entregue à Arquidiocese de Olinda e 

Recife que encerrou as atividades religiosas em 1998, quando também retirou, em 

conformidade com o IPHAN, todos os equipamentos e imagens dos santos, suspendendo seu 

uso religioso. Segundo essa instituição religiosa, a medida foi de precaução, uma vez que a 

igreja encontra-se inserida na comunidade do Pilar, denominação da antiga Favela do Rato,
9
 

uma área degradada e sem segurança.  

A Igreja do Pilar apresentava um aspecto notável em relação às demais igrejas do Centro 

Histórico do Recife, pela sua implantação isolada no pátio. Porém, com a construção da 

Fábrica do Pilar e a invasão que se deu ao seu redor, atualmente só possui um pequeno pátio 

frontal. Sua fachada é em estilo neoclássico, enquadrada por cunhais e cornija reta. Sobre a 

cornija, há um frontão triangular com óculo redondo no tímpano, pináculo e cruz. Na fachada 

lateral esquerda, no plano posterior encontra-se a torre sineira
10

, coroada por bulbo, sobre 

cornijamento
11

 reto. O cornijamento da Igreja do Pilar atinge 7,40m (sete metros e quarenta 

centímetros), e o volume mais alto da fachada posterior mede 10,70m de altura (dez metros e 

setenta centímetros). A quadra voltada para a lateral esquerda da Igreja do Pilar abriga a 

Fábrica Pilar que interrompe e altera a marcação das quadras primitivas. Trata-se de um 

exemplar da arquitetura protomodernista, com modulação marcada por colunas separadas por 

aberturas regulares. Essas características devem-se à grande reforma que sofreu entre os anos 

de 1898 a 1906 (figura 17).  

                                                                         
8
 Os alunos recebem capacitação nas áreas de estuque, alvenaria, pintura, marcenaria, carpintaria, cantaria e serralharia e forja. Durante o 

trabalho, todos recebem bolsa.  Parte deles são moradores da comunidade do Pilar e têm acompanhamento de instrutores do Centro de 

Trabalho e Cultura (CTC), de coordenadores do IPHAN e da Diretoria de Proteção ao Patrimônio Cultural Material (DPPC). Segundo a 

Prefeitura do Recife, os trabalhos da restauração da igreja serão entregues posteriormente a profissionais especializados. (Informação da 

Prefeitura do Recife) 
9
 Através do decreto 18.570/2000 a ―Favela do Rato‖ passou a denominar-se ―Comunidade do Pilar‖, atendendo-se ao pedido de seus 

moradores. 
10

 Ver glossário ilustrado  
11

 Ver glossário ilustrado 
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Quando da sua edificação, tratava-se de uma simples capela que João do Rego Barros, senhor 

das terras de Fora de Portas, mandou fazer  em cumprimento de um voto
12

, em 1680, 

aproveitando os alicerces do Forte São Jorge.  

 
Figura 17: Igreja do Pilar após reforma (1898 a 1906) e anterior à construção da Fábrica do Pilar   
Fonte: Prefeitura do Recife. 

 

A obra prolongou-se até 1683 e para a sua construção foram utilizados os materiais do forte 

demolido, entre eles a ―Pedra Lioz‖
13 ainda encontrada nas escadarias e fachadas da igreja e 

atualmente considerada rara. Muito empregada em estatuária e arquitetura, essa pedra, chegou 

ao Brasil, trazida pelos portugueses que a transportavam em seus barcos para fazer lastro, e 

depois voltavam abarrotados de produtos brasileiros.  

Citando Loreto Couto, Guerra (1970) relata a existência, no lugar Fora de Portas, de uma rua 

comprida com 140 casas, tendo no final a Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Cita também a 

existência de uma casa nobre e grande, residência de João do Rêgo Barros, à direita da igreja, 

fato esse encontrado na biografia de João do Rego Barros, mais especificamente no seu 

testamento, transcrito na biografia escrita por Mello (1896):  

―Declaro que tomo a minha terça no Engenho do Maciape (sic), e nas casas que estão 

pegadas com a minha Igreja de Nossa Senhora do Pilar com toda a fábrica pertencente ao 

Engenho, e na mesma forma que o possuo, em o qual Engenho imponho e instituo uma 

                                                                         
12

 João do Rego Barros precisou ir a Portugal prestar contas e receoso de que não fossem aceitas, fez um voto a Nossa Senhora do Pilar, 

propondo que se tudo desse certo construiria uma igreja para ela no lugar Fora de Portas. 
13

 Ver glossário ilustrado 
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Missa quotidiana na Igreja de Nossa Senhora do Pilar pela minha alma, e para a 

administração da dita terça e capela chamo em primeiro lugar o meu filho o Padre João do 

Rego Barros (...).‖ (MELLO,1896:31) 

 

Esta referida rua é a que se prolonga da Rua do Bom Jesus e atual Rua São Jorge que, junto 

com a antiga Igreja do Pilar, determinam o centro de Fora de Portas, o mesmo lugar onde em 

uma das casas dessa rua, nasceu Frei Joaquim do Amor Divino Caneca.
14

 

Em Fora de Portas, de acordo com Cavalcanti (1998), foi erguida no Recife, na Rua São 

Jorge, junto às ruínas do forte, antes da existência da igreja a primeira ―POLÉ‖.
15

 Este antigo 

instrumento de tortura, muito aplicado na Inquisição, chegou ao Brasil através dos 

portugueses e foi usado para castigar escravos rebeldes ou desobedientes. Em suas 

imediações, em tempos quando a prática de banhos de mar ainda não era difundida, e só 

recomendada como terapia para diversas doenças, os banhos de rio eram comuns. De acordo 

com Rabello (1979), nas imediações do Forte do Brum, na primeira década de 1900 havia 

uma praia freqüentada por doentes e por estrangeiras de costumes diferentes, que moravam no 

Recife:  

No Brum, além do jardim, havia uma praia de banhos, freqüentada por pessoas doentes- 

anêmicos, artríticos, nervosos. Os banhos ―salgados‖ não eram recomendados senão nesses 

casos. Contudo vinham do outro lado as filhas de Madame Girard. Madame Girard tinha 

uma loja de objetos femininos na Rua Nova – A Casa das Luvas.(...) Numa época em que 

as mulheres tomavam banho de mar inteiramente vestidas de roupão de baeta e touca, pela 

mão de banhistas – (...) as filhas de Madame Girard usavam maiô de meias mangas e calças 

pouco acima dos joelhos. Foi um grande escândalo. A Pimenta, semanário mexeriqueiro, 

fez mais de uma vez referência a essas francesas que estavam corrompendo os costumes da 

terra. (RABELLO, 1979:18-19) 

Pelo menos até o começo do século XX, os costumes foram regidos pelos preceitos e valores 

religiosos entre os quais, quase unanimemente, a devoção a Nossa Senhora, mãe de Jesus.  

No Brasil, a devoção a Nossa Senhora do Pilar é uma herança do culto existente em Portugal, 

que por sua vez incorporou-o da cultura espanhola. A primeira referência em Portugal a essa 

santa se encontra entre os anos de 1282 a 1336, no reinado de D. Dinis, casado com a Rainha 

Santa Isabel, oriunda de Aragão. Esta rainha mantinha entre seus pertences uma Imagem da 

Virgem do Pilar, burilada em prata, tendo os escudos de Portugal e Aragão a quem prestava 

culto. O nome de Nossa Senhora do Pilar refere-se à aparição da Mãe de Jesus a São Tiago 

por ocasião de uma evangelização que fazia em Zaragoza. Nessa aparição, a Virgem Maria 
                                                                         
14

 Frade Carmelita nascido no Recife. Recebeu o apelido de Frei Caneca em virtude do ofício do seu pai que era tanoeiro (fabricava 

vasilhames de flandres). Grande pensador literário no momento da Independência do Brasil. Combativo, com idéias liberais, iniciou uma 

ação política com a Revolução Republicana em Pernambuco e culminou condenado à morte por enforcamento em 1825. Fonte: 

www.fundaj.gov.br 
15

 Ver glossário ilustrado no apêndice 
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estaria em cima de um pilar, pedindo que aí se construísse uma igreja. Esta igreja corresponde 

à atual Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza, na Espanha. No período de 1580 a 

1640, durante o qual Portugal estava sob o domínio da Espanha, muito da cultura espanhola 

foi incorporada, como o culto a Nossa Senhora do Pilar que tinha sua fama espalhada por todo 

reino das conquistas espanholas. Naquele tempo, o Papa Alexandre VII incentivou o seu 

culto, concedendo indulgências.16
 Com a instalação em 1672, em São Vicente de Fora, de uma 

confraria devota do Pilar, implantou-se definitivamente, o culto da Senhora do Pilar, em 

Portugal. Em 1678, uma cópia da imagem de Nossa Senhora do Pilar igual àquela de Lisboa 

começou a ser venerada no Porto e é desta cidade que a imagem passou a ser divulgada, 

inclusive no Recife, através do capitão-mor do porto dessa cidade. João do Rego Barros, 

trouxe a imagem para ocupar o Altar–Mor da Capela do Pilar, por ele construída, pagando 

desta forma o voto que havia feito antes de sua ida a Portugal.  

A relação do capitão-mor João do Rego Barros com a construção da Igreja do Pilar foi 

pesquisada em Couto (1981), Galvão (2006), Pereira da Costa (1985) e Mello (1896) todos 

com um relato muito semelhante. Destas obras, a mais antiga é a de Couto escrita em 1757, 

porém Mello (1896), embora posterior a este, transcreve documentos muito antigos, dentre os 

quais o tomo IX, escrito em 1722, da obra “Santuário Mariano”.  Assim, supõe-se que os 

relatos originais que envolvem a aquisição da estátua dessa santa por João de Barros, 

encontram-se no registro na obra “Santuário Mariano”.  

Abaixo, está transcrito o texto do ―Santuário Mariano – Tomo IX‖
17

 com grafia atualizada, 

onde  existe a descrição da imagem de Nossa Senhora e da história que a envolveu para 

chegar ao Recife:   

Na vila do Recife e Fora de Portas da sua circulação é buscada com muita fé e grande 

devoção a milagrosa Imagem de Nossa Senhora do Pilar, cópia segunda da Angelical que 

se venera na cidade de Saragoça de Aragão. 

Obra esta Senhora grandes maravilhas a favor de todos aqueles adoradores, porque, 

invocando-a em seus trabalhos, doenças e enfermidades, a experiência lhes mostra que a 

medicina da sua devoção é a que tudo cura e tudo sara; e à vista das maravilhas que obra, 

cada vez cresce mais a fé e a devoção para a buscarem. Vê-se esta Senhora colocada na 

                                                                         
16

 No catolicismo, as indulgências são concedidas para perdoar as penas temporais causadas pelo pecado, ou seja, para reparar o mal causado 

como consequência do pecado, através de boas obras, sendo que o pecado já foi perdoado pelo Sacramento da confissão. A indulgência é 

parcial ou plenária, conforme liberta, em parte ou no todo, da pena temporal devida pelos pecados. Houve muitos abusos e fraudes na venda 

desmesurada de indulgência até meados do sec. XX. Na Idade Média, ficaram famosas as bulas eclesiásticas (documentos que vendiam para 

conceder indulgências aos crentes católico-romanos pelos pecados cometidos por eles ou por familiares já falecidos). A idéia primeira era 

que as esmolas das indulgências fossem utilizadas em diversas obras de caridade, em igrejas, hospitais, leprosarias, instituições beneficentes 

e escolas. Fonte: www.cacp.org.br/igrejacatolicaeasindulgencias 
17

 A obra "Santuário Mariano" divide-se em dez livros publicados em Lisboa, entre 1707 e 1723. O Tomo IX (1722) descreve 194 santuários 

marianos, sendo 132 no Arcebispado da Bahia, 45 no Bispado de Olinda e Recife, 8 no Bispado do Maranhão e 9 no Bispado do Grão-Pará. 

A descrição da Igreja de Nossa Senhora do Pilar – Recife encontra-se na página 303. (Fonte: biblioteca digital do RJ: 

http://www.bperj.rj.gov.br) 
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capela-mor do seu santuário e no meio do retábulo, ou tribuna, como senhora e principal 

Padroeira. 

Deu princípio a este Santuário da Senhora, João do Rego Barros, Provedor da Fazenda 

Real. Este, vindo a Lisboa a dar as suas contas, vinha bem receoso de que não daria com tão 

bom sucesso como desejava. Era muito devoto da Virgem Senhora do Pilar, e encomendou-

se muito a ela nestes justos temores. E parece que fez voto à Senhora que, se ela fosse 

servida de lhes dar bom sucesso, na sua conta, ele lhe edificaria uma Ermida, em que 

colocasse uma Imagem sua para nela ser venerada. A Senhora parece se pagou do seu 

devoto afeto, porque o ajudou em tal forma, que lhe ajustou as contas como o podia desejar. 

E obrigado João do Rego do grande favor que a Senhora lhe fizera, mandou logo na mesma 

cidade fazer a sua Imagem na mesma freguesia que se vê na primeira cópia que na mesma 

cidade é venerada no Real Convento de S. Vicente de Cônegos Regrantes de meu Patriarca 

S. Agostinho. E logo mandou estofar e pintar o seu Pilar e compor de tudo. E sendo tempo 

de fazer viagem a Pernambuco, se embarcou com a Senhora que lhe deu muito feliz 

viagem. Logo que chegou ao Recife mandou fazer a casa da Senhora com toda perfeição, e 

acabada ela colocou a Senhora na sua capela-mor na tribuna dela; o que fez com grande 

festa. Depois de feita a casa com aquela perfeição a que o movia a lembrança do seu 

benefício, dotou aquele santuário com bastante renda para a sua fabrica
18

, aonde tem missa 

quotidiana com capelão que assiste a Senhora. É esta Santíssima de pouco mais de dois 

palmos e meio, e na mesma forma da que se venera em Lisboa, com o seu Pilar, e o Menino 

Deus sobre o braço esquerdo, coroas de prata e a senhora com manto rico. (SANTUÁRIO 

MARIANO- Tomo 9:303 in: MELLO, 1896:40 a 42- grifo da autora)  

 

Na seqüência, a figura 18 mostra a Imagem de Nossa Senhora do Pilar no altar mor da Igreja 

do Pilar. Esta imagem é a do século XVII, segunda cópia da original de Saragoça, referida no 

―Santuário Mariano‖ e atualmente sob a guarda o IPHAN. A Figura 19 também mostra uma 

imagem de Nossa Senhora do Pilar, cópia da original, mandada vir da cidade do Porto – 

Portugal, no final do século XIX e pertencente à família Turton.
19

  

 

  
Figura 18: Imagem de Nossa Senhora do Pilar no  

altar mor da Igreja do Pilar- séc XVII Recife         
Fonte: www.pilar.ind.br  

Figura 19: A imagem de Nossa Senhora do Pilar,  

mandada vir da cidade do Porto por Luis  
da Fonseca Oliveira. 

Fonte: www.pilar.ind.br 

                                                                         
18

 Fábrica aqui era entendido como a administração temporal "do Templo" a que se chamava ―Fábrica da Igreja‖. 
19

 A imagem foi trazida a pedido de Luis da Fonseca Oliveira, fundador da Padaria e Biscoutaria (sic) Pilar, comércio existente antes da 

Fábrica do Pilar e localizada nas imediações da atual fábrica. Essa padaria deu origem a Fábrica do Pilar quando da sociedade entre Luis da 

Fonseca Oliveira (português) e Joseph Leonard Turton (inglês) em 1891. (fonte: www.pilar.ind.br) 
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Essa imagem de Nossa Senhora do Pilar trazida pelo capitão-mor João do Rego Barros foi 

difundida como Santa milagrosa, sendo muito procurada, respeitada e adorada principalmente 

pelos navegantes, que tinham fácil acesso a essa igreja do Pilar devido à proximidade com o 

mar. A Igreja mantinha naquela época atividades de uso religioso intensas: missas, novenas, 

festas, procissões, etc., além de ser procurada em romaria como cita o Santuário Mariano:  

Todos os mareantes buscam esta Senhora, e uns vêm a dar-lhe lhe as graças por livrá-los 

das tormentas e perigos do mar, e outros a pedir o seu favor para que os defenda e lhes dê 

bom sucesso nas navegações: e como fica o santuário defronte da Barra, tanto quanto 

chegam a avistar o seu Santuário, a salvam com a sua artilharia. Finalmente todos os dias é 

aquele Santuário da Senhora freqüentado de romagens e de devotos, e ali vem na casa da 

Senhora a fazer as suas novenas. Nesta casa e Santuário da Senhora do Pilar se vêm pender 

muitas memórias e sinais das suas mercês e maravilhas em cabeças, braços, mortalhas e 

outras coisas deste gênero, em que se vê como a Senhora tem poderes sobre a morte e 

enfermidades. Vêm-se também pender alguns navios, e muitos quadros, aonde se referem 

os favores que receberam, e os perigos de que foram livres pelo favor e assistência da Mãe 

de Deus, que não sofre que os seus devotos que a invocam e chamam para que os livre de 

perigos periguem ou padeçam neles. (SANTUÁRIO MARIANO- Tomo 9:303 in: MELLO, 

1896:40 a 42) 

 

Essas atividades religiosas também podem ser atestadas através do anúncio do jornal “Diário 

de Pernambuco” de 1855:  

Programa da festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso dos Navegantes, que se venera na 

Igreja do Pilar - No dia 23 do corrente, sexta-feira, pelas 7 horas da manhã, será levantada a 

bandeira da Excelsa Padroeira da igreja para o mastro carregada por meninas e 

acompanhada pela música marcial do Corpo de Polícia, e na véspera, sabbado 24, ao meio 

dia haverá uma salva e em seguida tocará algumas peças de costume. À noite haverá 

ladainha e ao fim tocará a mesma música. No domingo, 25, às 5 horas da manhã, haverá 

uma missa resada (...). à 11 horas, entrará a missa solemne sendo orador no Evangelho e no 

Te-Deum
20

, o pregador da Capella Imperial Fr. Augusto da Immaculada Conceição Alves. 

A tarde tocará a música e nos intervalos subirão aos ares alguns balões. A noite entrará o 

Te-Deum, ao fim será arriada a bandeira da Excelsa Padroeira, dos mastros para a igreja, 

finalisando o acto com um fogo de artifício, e pede-se por obséquio a todos os moradores 

para que illuminem a frente de suas casas, afim de abrilhantar mais a festividade. (DIÁRIO 

DE PERNAMBUCO –– Edição de quinta feira, 22 de janeiro de 1885)  

 

Apesar do tempo de existência e bastante danificada, a igreja ainda conserva internamente o 

tipo de construção original, onde se destaca a capela-mor do templo com o formato de uma 

abóbada semi-esférica, revestida de azulejos portugueses raríssimos.  

Segundo o professor José Luiz Mota Menezes, a esfera não é empregada por acaso na 

cobertura de recintos sagrados e edifícios públicos. As abóbadas
21

 em forma de esfera, e as 

cúpulas, que também podem ser vistas na Basílica da Penha, na Assembléia Legislativa, no 

                                                                         
20

 Te Deum é um hino litúrgico católico atribuído a Sto. Ambrósio e a Sto. Agostinho, iniciado com as palavras "Te Deum Laudamus" (A 

Vós, ó Deus, louvamos). (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Te_Deum) 
21

 Ver glossário ilustrado no apêndice 
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Convento Franciscano de Santo Antônio e na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, todas no 

Recife, são repletas de simbolismos. Ao explicar o uso das cúpulas nos templos religiosos, o 

professor observa que a igreja, simbolicamente, é o barco que leva o homem à salvação. "O 

grande barco é a nave da igreja". Isso justifica a predominância, nessas edificações, do uso 

das formas geométricas perfeitas - o quadrado na base e o círculo no teto.  

 

 

 

 

A cúpula revestida por azulejos, no padrão tapete, encontrada na Igreja do Pilar é semelhante 

à dos franciscanos (convento dos franciscanos na Igreja de Sto. Antônio na Rua do 

Imperador- Recife), classificada como do tipo "camélia grande". José Luiz Mota Menezes, 

em entrevista ao ―Jornal do Commércio‖, chama a atenção para o fato que no período do 

Renascimento e no século XVIII havia uma lógica explicada na escolha dos elementos, 

garantindo certa legitimidade à arquitetura. "Hoje, isso se perdeu um pouco porque os 

arquitetos trabalham sem um lastro filosófico. Falta leitura para garantir fundamentação e 

entendimento do que se faz" (Figuras 20 e 21). (JORNAL DO COMMÉRCIO. Ed. 29 nov. 

1998)  

 No decorrer do tempo, o aspecto exterior do templo sofreu várias modificações, como o 

acréscimo da torre, na parte central do lado esquerdo da igreja. GUERRA (1970) relata que, 

nos anos de 1898 a 1906, foi feita a reforma mais significativa, pelo vigário da paróquia, o 

Padre João Augusto do Nascimento Pereira, auxiliado pelos moradores de Fora de Portas. É 

Figura 20 e 21: Cúpula da Igreja de Nossa Senhora do 

Pilar com azulejos portugueses do século XVII           

Fonte da fig. 20: Foto de Pedro Valadares in: 
http://www.flickriver.com 

Fonte da fig. 21: Prefeitura do Recife 
 

 

http://www.flickriver.com/
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dessa reforma o acréscimo da capela-mor e da sacristia. A nave da igreja é anterior a essa 

reforma e originária do séc. XVII. Confirmando a necessidade dessa reforma, o Jornal Diário 

de Pernambuco, na edição de 28 de dezembro de 1881, publicou um pedido de reforma para a 

igreja que, naquela data, encontrava-se em estado de ruína e com o teto sob risco parcial de 

desabamento. Doze anos depois do apelo feito ao Bispo Diocesano, o estado de ruína da igreja 

só havia se acentuado, tornando-se o “mais perigoso possível”, com riscos de desabamento 

do telhado à mostra, sem forro, e com nicho sem uso, sem segurança. Diante de tamanho 

abandono da igreja, os ―devotos‖ pediam os reparos ou o fechamento da igreja por motivo de 

falta de segurança. Estes apelos, publicados em jornal levam, portanto, a crer que a Igreja do 

Pilar não recebia atenção por parte de seus administradores, desde aquela época. Vale 

ressaltar que a data registrada na fachada da igreja - 1899 - diz respeito ao ano em que foram 

feitos os reparos. Abaixo se transcreve as publicações: 

―Atenção‖ – Pede-se ao EXm. E Rvdm. Sr. Bispo Diocesano que lance suas benignas vistas 

para a Igreja do Pilar, mandando examinar o estado de ruína em que se acha aquele templo, 

tanto mais quanto está prestes a festa, que ali se celebra, da Nossa Senhora dos Navegantes. 

O estado da igreja está bem viável e o fato, que há pouco se deu, por ocasião de proceder-se 

a uma limpeza para o fim da festa, é concluente: desabaram alguns caibros‖. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO. Edição de 28 dezembro 1881 n. 296) 

Quase a desabar: Remete-nos: ―Srs. Redatores do Diário de Pernambuco. – Peço-lhes a 

publicação desta carta com vistas ao nosso digníssimo prelado diocesano o Sr. bispo D. 

João Esberard. O estado de ruína em que se acha a Igreja do Pilar é o mais perigoso 

possível, pois vê-se, que de hora a hora ameaça inda ela a desabar. Sem forro, tem 

simplesmente a coberta das telhas, isto mesmo já bastante estragada. A abóbada da capela-

mor se já não caiu é por ser  obra do tempo antigo, o nicho da capela acha-se imprestável, 

sem oferecer segurança. Não tem grade nem superando o cruzeiro nem a capela-mor.  

Limita-se somente a ter dois caibros superando o lugar dos homens. Em suma, quem 

penetra nessa igreja deve ter seus receios de não ficar esmagado pelo seu desabamento. O 

Sr. bispo zeloso como tem sido, deve enquanto antes, fazer evitar que, além do 

desabamento, alguém seja vítima desse desastre mandando fechar este templo se não puder 

ser consertado quanto antes. Recife, 16 de maio de 1893. Sou com a mais estima e 

consideração– um devoto‖. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, edição 17 maio 1893: A4) 

 

Passados mais do que 120 anos desses apelos, a situação degradante da igreja não só continua 

como se agravou. Embora considerada um dos mais importantes templos históricos do Recife, 

tombado pelo Patrimônio Histórico como herança do século XVII, até o início das obras de 

restauro em abril de 2009, a situação dessa igreja era de completo abandono: fechada, sem 

uso, praticamente em ruínas, cercada de lixo e barracos, sem portas, nem janelas nem telhado, 

com as paredes esburacadas e as sepulturas violadas. 

As fotos, na seqüência, informam sobre o descaso com a igreja, mais que qualquer texto.  
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Figura 22: Lateral direita da Igreja do Pilar- janeiro de 2008.  
Fonte: Foto de Pedro Valadares em 29.12.2008 in: www.flickriver.com  

 

 

  
Figura 23: Igreja do Pilar- detalhe torre – jan. 2008                                                                                        

Fonte: Foto de Pedro Valadares em 29.12.2008 in: 

www.flickriver.com 

       Figura 24: Igreja do Pilar- escadaria interna. 2008 

 Fonte: Foto de Pedro Valadares em 29.12.2008 in: 

    www.flickriver.com 

http://www.flickriver.com/
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Figura 25: Igreja do Pilar- altar lateral e colateral direito - janeiro de 2008  
Fonte: Foto de Pedro Valadares em 29.12.2008     in: www.flickriver.com 

 

Os técnicos do Patrimônio Histórico (IPHAN), encarregados do restauro da igreja, acreditam 

que só o envolvimento da comunidade pode salvá-la e protegê-la de vandalismos que 

obrigaram os responsáveis por essa igreja a lacrar suas janelas, pregar suas portas e esvaziá-la 

de todos os santos e objetos religiosos - Para a restauração atual foram negociadas trocas de 

materiais de construção para a recuperação de uma das portas entalhas do templo que estava 

sendo utilizada como parede dentro de um dos barracos. Uma década atrás o Jornal do 

Comércio já divulgava na edição de 16 de abril de 1999 o vandalismo que ocorria em relação 

a igreja: 

Vândalos violam jazigos e espalham restos mortais pela Igreja do Pilar: Jazigos perpétuos 

da família Turton, localizados na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife, 

foram violados na madrugada de ontem. O crime foi descoberto pela comunidade local, que 

estranhou a porta do templo religioso estar aberta nas primeiras horas da manhã. Há oito 

meses foram suspensas as missas na Igreja do Pilar. ...As lápides foram arrancadas, as urnas 

jogadas ao chão e os restos mortais de pelo menos quatro membros da família espalhados 

pela igreja. ... Pela manhã, adolescentes da comunidade chutaram os ossos e colocaram um 

par de óculos escuros em um dos crânios. Parte do altar principal da igreja e um pedaço do 

teto também foram destruídos. ...foram levadas uma cruz e um adorno com a imagem de 

Cristo que ficavam em um dos jazigos da família Turton, além de quatro refletores da nave 

da igreja.(Jornal do Commercio- artigo: Vândalos violam jazigos e espalham restos mortais 

pela Igreja do Pilar- edição 16 abril. 1999) 
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Figura 26: Violação de urnas funerárias da Igreja do Pilar                                                                                       

Fonte: Foto de Pedro Valadares em 29.12.2008 in: 

www.flickriver.com 

Figura 27: Destruição e trancamento das janelas e portas                                                                                        

Fonte: Foto de Pedro Valadares em 29.12.2008 in: 

www.flickriver.com  
 

  
Figura 28: Piso da Sacristia - Igreja do Pilar- Maio de 2008.  
Fonte: Mapa de Danos. Prefeitura do Recife. PPC/SECULT 

Figura 29: Ossuário. Igreja do Pilar – Maio 2008. 
Fonte: Mapa de Danos. Prefeitura do Recife. PPC/SECULT  

  

 

Esses jazigos colocados nas igrejas católicas, herança de hábitos portugueses, existiram no 

Brasil até o começo do século XIX, quando da sua proibição e início das construções de 

cemitérios. Até então, fora das igrejas, eram enterrados somente negros escravos, indigentes e 

não católicos.  A decisão de interromper essa prática em igrejas foi desencadeada pela gestão 

pública relacionada com a saúde pública, que exigia uma atitude urgente para interromper as 

epidemias da época.  

Outro motivo foi o crescimento populacional desenfreado e conseqüente aumento da demanda 

de sepultamentos, o que as capelas e igrejas não comportavam mais. Porém, o sepultamento 

em igrejas significava na concepção católica, ficar mais próximo de Deus e garantir a 

salvação da alma. Em vida, os católicos se preparavam para a morte inclusive prescrevendo 

suas estratégias de salvação em testamento, onde era crucial determinar o local de 

sepultamento, vestuário fúnebre, velório, cortejo, números de missas, doação de esmolas, 

pagamento de dívidas terrenas e celestiais, a fim de garantir que a alma se redimisse dos 

pecados terrestres e fosse para o paraíso. Esta era a causa principal da resistência em não sair 
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do território considerado santo. No Recife, a discussão sobre a lei que tornou obrigatório o 

destino dos mortos em cemitérios aconteceu entre 1840 e 1841, 40 anos depois da proibição 

de sepultamentos em igrejas, por lei de 1801. Só se concretizou procurando não contrariar os 

interesses da igreja e das irmandades, uma vez que eram elas que administravam o pós-morte, 

perdendo com estas medidas a quantia corrente mensal cobrada para a manutenção perpétua 

das famílias dos falecidos, dinheiro esse que realizava as obras de reparo e construção das 

paróquias.22 

João do Rego Barros, fundador da Igreja do Pilar, por seu envolvimento na Guerra dos 

Mascates, foi preso e recolhido ao Forte do Brum. Faleceu em 1712 e está enterrado em local 

não identificado na Igreja do Pilar. Quinze anos antes, seguiu o que era comum na época, e 

definiu o seu destino pós-morte em testamento datado de 27 de setembro de 1697, no Recife, 

onde declara entre outras coisas seu desejo de ser sepultado na Igreja do Pilar: 

Sendo Deus servido levar-me da vida presente, meu corpo será amortalhado no hábito de S. 

Francisco com a capa do hábito de Cristo por fora, e será meu corpo sepultado na minha 

Capela de Nossa Senhora do Pilar, e sucedendo morrer em parte que não possa 

comodamente ser na dita Capela sepultado por longe, ou outro inconveniente, será meu 

corpo depositado em qualquer convento de S. Francisco, ou em outra qualquer Igreja ou 

Capela, mas sempre serão meus ossos traslados a dita Capela do Pilar. (Testamento de João 

do Rego Barros in: MELLO, 1896:29 e 30)  

 

O fim dos sepultamentos nas igrejas fez parte de um conjunto de intervenções relacionadas a 

melhoramentos urbanos. Outras medidas, como calçamento de ruas, criação de novos 

sistemas de abastecimento de água e a organização e fiscalização do comércio de alimentos, 

foram propostas como medidas preventivas contra o surgimento de doenças, em especial, as 

epidêmicas. As providências mais significativas aconteceram na reformulação urbanística das 

cidades, alargando ruas e demolindo edificações. As igrejas sentiram o impacto destes 

acontecimentos não só pela perda das mensalidades das irmandades, que as sustentavam como 

também pelo planejamento urbanístico que tinha em mente determinados interesses, 

motivados por outros valores que não aqueles da conservação de bens históricos.  As igrejas 

sentiram essa falta principalmente no que se refere à manutenção levando muitos desses bens 

ao abandono, como no caso da Igreja do Pilar. 

                                                                         
22

 Para esse assunto ler: BARBIERI, Javerson. A cerimônia de adeus do ―atraso colonial‖. Disponível em :    

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/setembro2005/ju300pag09.html  

 -SIAL, Vanessa Viviane de Castro. Das igrejas ao cemitério: políticas públicas sobre a morte no Recife do século XIX. Dissertação de           

Mestrado. IFCH-UNICAMP, Campinas. SP. 2005. 

-CYMBALISTA, Renato. Cidades dos vivos: arquitetura e atitudes nos cemitérios do estado de SP. Editora Annablume. FAPESP. 2003 

            
    

 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/setembro2005/ju300pag09.html
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2.1.1. Mapa de Danos da Igreja do Pilar   

Tendo em vista o projeto de requalificação urbanística para a área do Pilar que começou a ser 

cogitado de uma maneira mais efetiva e que contempla a idéia de restauro da igreja, a 

DPPC/SECULT (diretoria de preservação do patrimônio cultural/ Secretaria de Cultura) em 

2008 realizou um mapa de danos da Igreja do Pilar, uma vez que essa igreja estava 

abandonada, sem coberta e com portas e janelas entaipadas. 

Para poder se entender o que é esse tipo de trabalho coloca-se algumas considerações a 

respeito de seus objetivos, procedimentos e posturas atuais adotadas:  

 Mapa de Danos é um instrumento de coleta de dados aplicável somente aos bens 

culturais materiais. Os dados dos danos físicos existentes no bem histórico são 

representados graficamente de forma sintética, através de tabelas, gráficos, relatórios, 

fotos, etc..  

 Traduz o resultado de pesquisas mais aprofundadas sobre uma obra e servirá para 

demonstrar o seu estado de conservação e fundamentação da postura de intervenção a 

ser adotada. O Mapa de Danos é considerado como um dos poucos, senão único, 

método de vivenciar com profundidade o real estado de conservação de um bem. 

 Segundo Barthel, C.; Lins, M.; Pestana, F. (2008), um dos primeiros Mapas de Danos 

realizados dentro dos parâmetros representativos (nomenclatura, hachuras, fichas 

técnicas das patologias etc.), utilizados atualmente pelos profissionais da área, foi 

confeccionado pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI, 

durante a realização do projeto de restauração do Convento de São Francisco. Nele foi 

utilizada a fotografia de alta resolução para representação dos danos, trazendo para a 

realidade do Recife e de Olinda os primeiros contatos desta modalidade de 

diagnóstico. Esse método já era utilizado na Europa, pelo menos desde os anos 60, 

quando da reurbanização de Bolonha, na Itália, nos projetos para reaproveitamento dos 

antigos edifícios. 

 A carta de Atenas de 1931 indica pela primeira vez, a necessidade do procedimento de 

diagnóstico de danos: 

...os especialistas aconselham unanimemente, antes de toda consolidação ou restauração 

parcial, análise escrupulosa das moléstias que os afetam, reconhecendo, de fato, que cada 

caso constitui um caso especial. (CARTA DE ATENAS de 1931) 

 De uma maneira geral, o mapa de danos apresenta o seguinte conteúdo:  
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1. Situação física, histórica e social do edifício (descrição sobre a localização do imóvel, 

situação legal, data de construção, estilo arquitetônico, contexto histórico de sua época, 

contextualização social e urbana atual (entorno), imagens antigas e atuais do imóvel e entorno 

etc.; 

2. Declaração de significância (avaliação sobre os valores do bem cultural) 

3. Representação gráfica de seu estado de conservação (representação das patologias, causas, 

agentes e ações corretivas, a descrição dos métodos e equipamentos empregados na 

investigação). Embora o tipo de representação seja livre, deverá ser capaz de ser 

compreendida por todos que terão participação no processo de intervenção. Atualmente, a 

tecnologia tem contribuído, facilitando procedimentos
23

. É importante salientar a diferença 

entre mapeamento de danos (ato de levantar e analisar os danos considerando suas 

características individuais) e o Mapa de Danos (produto final, ou seja, o resultado do 

levantamento ou mapeamento).  

Para poder submeter-se a esse tipo de mapeamento de danos a Igreja do Pilar fechada, sem 

coberta e sem manutenção precisou passar previamente por uma limpeza, tal o estado 

deplorável em que se encontrava. Desenvolvido em 2008, esse mapa passou a ser um dos 

instrumentos para subsidiar as obras de recuperação física da igreja.  Primeiramente realizou-

se um trabalho de levantamento do estado físico da Igreja composto de duas partes:  

1- análise de todas as fachadas do imóvel através de desenhos; e 

2-análise de todas as paredes internas, pisos, tetos, esquadrias remanescentes e bens 

integrados de todos os ambientes através de fichas aplicadas.  

Neste relatório, constam todos os quantitativos e especificações dos danos encontrados, bem 

como algumas recomendações para procedimentos de restauro. 

O Mapa de Danos da Igreja do Pilar também proporcionou a digitalização, feita pelo IPHAN, 

do levantamento arquitetônico existente no seu acervo. Além disso foi uma oportunidade para 

mapear todos os danos das fachadas e dos elementos constituintes dos ambientes, com análise 

detalhada do estado de conservação do monumento e identificação dos agentes degradantes. 

As etapas representadas graficamente foram posteriormente quantificadas para elaboração de 

um caderno de encargos que subsidia a criação de uma planilha orçamentária cujo objetivo é a 

identificação dos custos do projeto de restauro. Esse procedimento, apesar de útil, uma vez 

                                                                         
23

 As técnicas mais empregadas utilizam-se da fotogrametria, scanner digital, simulação digital foto realística, fotografia de 

alta resolução. 
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que revela uma noção da situação do monumento, traz consigo certo grau de imprecisão, 

sendo muito mais uma estimativa do que um registro documental capaz de diagnosticar de 

maneira pontual ou total quais as principais patologias apresentadas pelo monumento em 

questão.  

Da extensa legenda de cores utilizadas as principais são mostradas na legenda síntese abaixo, 

as quais também podem ser visualizadas nas fachadas demonstradas nas figuras:   

    Manchas de umidade, fungos e ou bolores 

     Desprendimento da camada pictórica 

     Eflorescência 

     Mancha decorrente de ação de fogo 

     Desprendimento do reboco 

 

 

 

 

 

  

  
 

Figura 30, 31, 32, 33: Fachadas da Igreja do Pilar com demarcação de danos conforme legenda - Maio de 2008.  
Fonte: Mapa de Danos. Prefeitura do Recife. PPC/SECULT 
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Para o mapeamento dos danos no interior da igreja utilizou-se a planta baixa da igreja onde 

foram demarcados os ambientes e feita uma extensa representação fotográfica. Os dados 

foram também representados digitalmente através de legenda de cores. (figuras de 34 a 40) 

 

 
 
                    LEGENDA 

 

01- Escadaria frontal em Pedra de Lióz 

02- Nave – térreo (sec. XVII) 

03- Altar lateral e altar colateral direito 

04- Altar lateral e altar colateral esquerdo 

05- Capela-Mor –térreo (séc.. XIX) 

06- Ossuário – térreo 

07- Sacristia – térreo (sec. XIX) 

08- Corredor (acesso a sacristia) 

09- Escadaria (acesso a torre do sino) 

10- Corredor – térreo (acesso ao coro 

localizado no 1º pavimento) 

11- Área do coro – 1º pavimento 

Figura 34: Planta baixa da Igreja do Pilar com indicação dos espaços – A parte escura corresponde ao espaço da primeira 

capela, depois ampliada e reformada como Igreja do Pilar. 
Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar- Prefeitura do Recife. PPC/SECULT –interferência da autora 

 

  
Figura 35: Vista do lado A – Entrada principal da Igreja –

acima das portas vestígios do coro destruído e ausência da 

coberta. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 

Figura 36: Vista do lado D – Capela do altar-mor e 

altares colaterais. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 
 

02 10 

08 

06 
05 

07 

03 04 09 

01 

LADO D 

LA
D

O
 C

 

LA
D

O
 B

 

LADO A 

11 



78 
 

 

  
Figura 37: Detalhe mostrando a ausência do telhado. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 
Figura 38: Detalhe do piso da nave em ladrilho 

hidráulico.  
Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 

 

  
Figura 39: Detalhe do altar colateral direito. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 
Figura 40: Detalhe da sacristia – altar da sacristia. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 

 

O Mapa de Danos da Igreja do Pilar no início dos trabalhos constatou: 

 A Igreja encontra-se desativada. Até o início dos trabalhos, os vãos estavam 

entaipados, o monumento estava sem cobertura e em avançado processo de deterioração e 

arruinamento.  

 Os trabalhos só puderam ser iniciados após limpeza realizada pela EMLURB, 

retirando entulhos e vegetação que se encontravam no interior da igreja e separação dos 

restos mortais que estavam espalhados por toda igreja, resultado dos atos de vandalismo.  
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 Durante o processo de levantamento dos danos, período em que a igreja precisou ficar 

aberta, diversos danos foram ocasionados como a destruição das pias batismais e do corpo 

do Púlpito (figuras 41 a 44). 

  
Figura 41: Púlpito – lado B da planta baixa- antes da 

abertura das portas para início do mapa de danos. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 

Figura 42: Púlpito lado B da planta baixa- antes da abertura 

das portas para início do mapa de danos. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 

 

  
Figura 43: Púlpito destruído– lado B – após abertura das 
portas para o trabalho do mapa de danos. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 

Figura 44: Púlpito destruído -lado B após abertura das portas 
para o trabalho do mapa de danos. 

Fonte: Mapa de Danos da Igreja do Pilar 
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Esse tipo de atitude irreparável demonstra o desinteresse e a total falta de valores para com a 

igreja. A desacralização da igreja deixa-se notar através desses atos da comunidade 

destituídos de laços afetivos, de memória ou cultural para com a igreja. A impressão que fica 

é que, de alguma forma, precisam destruir o que ainda ficou, e apagar definitivamente o que 

restou no espaço que agora lhes pertence.  

O mapa de danos ainda apresentou a seguinte conclusão: 

 as paredes apresentam desprendimento da camada pictórica, manchas de umidade, 

fungos, bolores e ausência de reboco em algumas áreas, cuja causa está principalmente 

relacionada à ausência da coberta. 

 a capela-mor ainda se encontra coberta, tendo sua cúpula azulejada em bom estado de 

conservação.  

 o piso do monumento (ladrilhos hidráulicos) e as soleiras e degraus em cantaria estão em 

razoável estado, mas apresentam manchas e sujeira causadas pela ausência da cobertura 

que os expõe diretamente à ação das intempéries. 

 de uma maneira geral, a igreja está em estado de quase ruína e passível de ser recuperada. 

 

2.2.  O ENTORNO DA IGREJA DO PILAR 

A atual situação da Igreja do Pilar, de quase ruína, abandonada, paralisada de suas atividades 

por mais de três décadas, obrigada a manter janelas e portas lacradas como última alternativa 

contra o vandalismo dos próprios moradores da Comunidade do Pilar instalada ao seu redor, e 

mais recentemente reaberta para restauro e mais uma vez abandonada, ressalta o paradoxo 

avultante desta situação, uma vez que sendo um monumento tombado pelo IPHAN, se 

esperaria uma maior proteção.  

Implantada no lugar ―Fora de Portas‖, prolongamento do primeiro núcleo urbano do Recife, a 

Igreja do Pilar manteve a característica peculiar de localizar-se no centro do espaço, rodeada 

por áreas livres, até o final do século XIX. A partir de então, perdeu a implantação isolada no 

pátio, quando da construção do primeiro prédio da Fábrica Pilar, em 1891. Posteriormente, a 

fábrica continuou ampliando suas instalações, apropriando-se cada vez mais dos espaços 

livres em torno da igreja: construiu um edifício na lateral esquerda da Igreja, o que interrompe 

e altera também a marcação das quadras primitivas.  
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A Igreja, que tem entre 7,40m e 10,70m de altura e que também se em relação ao gabarito do 

entorno construído, caracterizado então por casas térreas e assobradadas, passou a competir 

com a Fábrica que possui altura que varia entre 12,00m e 21,00m, perdendo, portanto, com 

isso também o aspecto de diferencial arquitetônico no contexto onde estava inserida.  

Além de tais interferências, em decorrência da construção da fábrica Pilar, a história dessa 

fábrica
24

 torna-se também pertinente para esse estudo, uma vez que interfere 

significativamente não só na imagem, visibilidade e acessibilidade como também na 

manutenção da Igreja. Percebe-se uma estreita relação entre datas históricas da fábrica e o 

período de maior abandono da Igreja do Pilar. A fábrica foi a mantenedora da igreja até 

meados da década de 1990, quando foi vendida deixando de ser uma empresa pernambucana e 

passando a proteção da igreja para a Arquidiocese de Olinda e Recife. Após assumir a igreja, 

em 1998, a Arquidiocese encerrou as atividades religiosas da igreja alegando falta de 

segurança. Atualmente, a fábrica voltou a ser propriedade da família Turton, que também é 

proprietária do moinho e dos silos situados nas imediações da igreja. O prédio da antiga 

Fábrica Pilar, com 125 anos de existência, ocupa uma área de cerca de 40 mil metros 

quadrados e não tem proteção legal de preservação.  

As figuras abaixo mostram três momentos da Fábrica Pilar crescendo em extensão e gabarito. 

   
Figura 45: Fabrica Pilar - 1891  

Fonte: www.pilar.ind.br 

Figura 46: Fabrica Pilar – ampliação 

de 1927. 

Fonte: www.pilar.ind.br 

Figura 47: Fabrica Pilar – década 

de 1940. 

Fonte: www.pilar.ind.br 

 

                                                                         
24

 A Fábrica Pilar, indústria de alimentos, iniciou suas atividades em 1891, mas a origem da marca vem desde 1875, quando um dos seus 

fundadores mantinha próximo a Igreja do Pilar uma padaria com sucesso, uma vez que nesse tempo, os biscoitos eram importados, de 

preferência os ingleses que aqui chegavam com facilidade, mas a preço acessível somente às pessoas abastadas e às de melhor posição na 

classe média. A fábrica depois de passar um século pertencente à família Turton, que como proprietária a administrou durante seis gerações, 

foi vendida em 1996 para uma multinacional americana, numa atitude comum para a indústria brasileira na época, uma vez que neste mesmo 

ano as empresas estrangeiras investiram significativamente em aquisições e parcerias com empresas nacionais de alimentos. No entanto, esse 

enredo mudou em relação à Fábrica Pilar quando depois de 5 anos, em 2001, foi revendida para um dos herdeiros da marca, voltando a 

transformá-la em empresa pernambucana. Até 1996 a Pilar faturava aproximadamente R$80 milhões anuais com uma produção mensal de 

seis mil toneladas de biscoitos e possuía cerca de 1.500 funcionários. Atualmente, a Fábrica Pilar adquiriu um terreno com uma área de 

170.000 m2 situado em Suape, no município de Cabo de Santo Agostinho, com o intuito de futura re-alocação das instalações da empresa. 

Decorridos perto de 10 anos de sua re-aquisição, a Pilar tem demonstrado resultados satisfatórios. Para o futuro, também existem planos 

ambiciosos de transferir, gradualmente, a unidade fabril em funcionamento do local atual (centro do Recife), para o Porto de Suape. Com a 

mudança, a Pilar pretende melhorar o sistema logístico e facilitar as futuras exportações, vez que não apenas contará com a proximidade do 

Porto de Suape, mas também com a maior facilidade de vias de acesso terrestre, por meio de rodovias. (sobre este assunto ler histórico da 

fábrica in: www.pilar.ind.br e MACHADO, 2004) 

 

http://www.pilar.ind.br/
http://www.pilar.ind.br/
http://www.pilar.ind.br/
http://www.pilar.ind.br/
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A seguir, a figura 48 representa no mapa do Recife de 1998, a identificação das quadras no 

trecho do lugar Fora de Portas. O mapa possibilita observar os edifícios demolidos, e na 

sobreposição, as intervenções após obras do Porto. A leitura visual permite facilmente 

perceber a interrupção de passagem provocada pela fábrica Pilar, quando amplia suas 

instalações, utilizando a via púbica existente entre quadras, e impede a continuação da Rua de 

São Jorge até a estação do Brum. Esta realidade fica também comprovada na figura 17, foto 

do local da igreja anterior à construção da Fábrica Pilar, e cuja Rua de São Jorge, via que 

ladeia a igreja, prolonga-se até a Estação do Brum. 

 
Figura 48: Mapa do Recife atualizado em 1998 – Edifícios demolidos e remodelados após reforma do porto. Foto A: Antiga 
estação Ferroviária do Brum; Foto B: Igreja do Pilar; Foto C: Torre Malakoff. 

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife- Fl. 00; Foto A: http://www.estacoesferroviarias.com.br; 

Foto B:  www.recife.pe.gov.br; Foto C: www.Fundaj.gov. – Interferência da autora 

 

Legenda

Intervenções depois das 
obras do Porto

Demolições

Percurso até a estação do Brum
pela R. São Jorge antes da 
ampliação da Fabrica Pilar

Rua de São Jorge- Percurso livre até a

Estação do Brum, passando pela Igreja

e depois interrompido pela ampliação

da Fábrica Pilar

C

B

A

Figura 20: à esquerda: Fabrica Pilar – 
final da década de 1940 
Fonte: www.pilar.ind.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

38 

36 

34 

42 

39 
37 

35 

33 

31 

32 

43 

45 

44 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/
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Na figura 49 abaixo, o detalhe mostra a Igreja e sua relação com o prédio ―Bloco C‖ da 

Fábrica Pilar. O edifício cria uma barreira visual que compromete a visibilidade e diminui 

visualmente a importância do monumento representado pela igreja.   A figura também mostra 

as áreas ocupadas pela antiga estação do Brum (1), fábrica Pilar (2), Igreja do Pilar (3), uma 

linha tracejada que demonstra o percurso interrompido na Rua de São Jorge pela construção 

da fábrica Pilar (4), área de invasão da Comunidade do Pilar (5) e área ocupada pelo Moinho 

do Recife (6).  

 

 

 

 

 

Figura 49: Foto por satélite da área da Igreja do Pilar em 2000. 1- Antiga Estação Ferroviária do Brum; 2-Fábrica Pilar; 3- 
Igreja do Pilar; 4- Rua de São Jorge; 5- Comunidade do Pilar e 6- Moinho Recife - No detalhe a foto mostra o telhado e parte 

da torre da Igreja do Pilar tendo ao fundo parte da Fábrica Pilar (Bloco C) 

Fonte: Google Maps – Interferência da autora 

 

A seguir, a figura 50, foto de junho de 2008, permite perceber o isolamento que as 

construções fabris e a invasão da comunidade do Pilar provocaram na igreja. O terreno com 

perímetro tracejado foi o único que resistiu à invasão, por estar cercado e nele existir pouco 

Estas áreas demarcadas influenciaram 

definitivamente na atual situação da igreja 

ficando evidente que a valorização dada à área 

foi voltada ao empreendimento econômico em 

detrimento aos valores culturais e religiosos. 
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Detalhe mostrando a 

diferença de gabarito 

entre a fábrica e a igreja 

Fábrica 

Igreja 
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antes da data da foto, silos de armazenagem de melaço. Embora desativados há alguns anos, 

mantinham o espaço até 2008 quando foram retirados e o terreno entregue à Prefeitura do 

Recife para ser usado como parte da área destinada a um projeto de requalificação urbanística. 

Tal projeto consiste num conjunto habitacional com a finalidade de abrigar os moradores da 

comunidade do Pilar.
25

 A imagem também ratifica a descontinuidade das quadras pela 

construção da fábrica e invasão dos leitos da Rua de São Jorge, original desde o século XVI, e 

demais ruas paralelas que lhe são perpendiculares, algumas da mesma época e outras dos 

séculos subsequentes. 

 

 
 Figura 50: Igreja do Pilar e entorno atual 

 Fonte: Foto de Getúlio Bessoni  - 18/06/2008 in: www.3trf5.gov.br  

 

Essa situação urbanística que promoveu o isolamento urbano da igreja deve-se em parte ao 

Porto do Recife pelas desapropriações e ampliações de suas estruturas, pelas ampliações da 

fábrica, interrompendo o percurso e também pela desativação da Estação do Brum. 

Inaugurada em 1881, próxima à Fortaleza do Brum, a estação recebeu o mesmo nome desta 

fortificação. A bibliografia pesquisada sobre este assunto cita a abertura do trecho desde o 

Brum até Pau D'Alho
26

 em outubro de 1881. A estação era ligada tanto com a estação da 

Encruzilhada, seguindo dali para o norte e para a Paraíba, quanto com o porto, ao sul, e com a 

estação de Cinco Pontas, até cerca de 1930. Segundo a mesma fonte bibliográfica, em 1932, 

                                                                         
25

 Este assunto é estudado no quarto capítulo desta dissertação 
26

 Cidade do interior de Pernambuco, distante 47 Km do Recife. 

Igreja do Pilar 
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os trens de passageiros não saíam mais do Brum, mas da estação de Cinco Pontas, indo 

encontrar a linha Norte fora da cidade do Recife.27  

 

 

Figura 51: Esquema da estação do Brum, em 1932. 1-Igreja do 
Pilar; 2- Estação do Brum; 3- Forte do Brum 

Figuras nos detalhes: Estação do Brum e Forte do Brum 

Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br 

Fonte das fotos dos detalhes: Estação do Brum:                   
www.tjpe.jus.br/memorial e foto do Forte:        

http://www.longoalcance.com.br 

 

Figura 52: Mapa do município de Recife nos anos 
1950. 1- Estação do Brum. A linha Recife-Maceió da 

RFN (linha Sul) parte para o sul. A linha para Natal, 

para nordeste no sentido de São Lourenço da Mata. A 

linha Centro (ex-Central de Pernambuco) parte para 
oeste, para Jaboatão. A ligação Sul liga Tijipió a Boa 

Viagem, ou melhor, a linha Centro à Sul. 

Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 
IBGE, volume IV, 1958. Disponível em: 

www.estacoesferroviarias.com.br – Acesso set/2009. 

 

O endereço eletrônico www.estacoesferroviarias.com.br, em referência à Estação do Brum, 

cita as linhas que dela partiam e informações importantes sobre o destino do transporte após 

desativação da estação: 

A linha de Brum a Camaragibe foi retirada e os trens que seguiam para a Paraíba passaram 

a fazê-lo através de uma nova ligação entre a antiga Central de Pernambuco, que partia de 

Coqueiral, nesta linha, até encontrar Camaragibe. Embora não constem mais trens de 

passageiros partindo do Brum até Camaragibe pela linha antiga desde pelo menos 1932, as 

                                                                         
27

 Em Pernambuco existiam três ramais ferroviários: A linha Norte (Recife- Nova Cruz/RN), a Centro (Recife-Salgueiro) e a Sul (Recife-

Maceió). A Norte por proporcionar o escoamento de açúcar dos canaviais, motivou o desenvolvimento de cidades como Carpina e Limoeiro, 

e garantiu o transporte para a Paraíba e o Rio grande do Norte. Nos anos de 1950, o trecho entre o Recife Antigo (estação do Brum) e 

Camaragibe foi totalmente desmontado e a parte leste da BR-101 foi convertido na Avenida Norte. A Central levou progresso ao Agreste e 

Sertão – ligava Recife e Caruaru. Atualmente o metrô do Recife absorveu o trecho entre as estações Central e Jaboatão, e o restante está em 

abandono. A linha Sul possibilitava o fluxo do açúcar da zona da Mata assim como a Linha Norte. O trecho do Recife deu lugar ao metrô. 

Fonte: ―Ferrovia: amiga injustiçada, solução ignorada, política abafada‖. Artigo de Robson Fernando encontrado em: 

www.consciencia.blog.br  
 

 

1
2

3

http://www.estacoesferroviarias.com.br/
http://www.tjpe.jus.br/memorial
http://www.longoalcance.com.br/
http://www.estacoesferroviarias.com.br/
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estações do trecho - Brum, Encruzilhada e Arraial ainda são citadas no Guia Geral de 1960, 

o que leva a crer que até essa época a linha e as estações ainda existiam. O Sistema 

Ferroviário Brasileiro, publicado pela RFFSA em 1978, ainda considerava a estação do 

Brum (que também se chamou de Fora de Portas) como o marco zero da linha Sul - 

provavelmente por causa da ligação que existia por trilhos até Cinco Pontas e a linha Sul. 

Esta última constatação mostra que nessa época a estação era ligada apenas a Cinco Pontas 

e à linha Sul, e não mais a Camaragibe (Informações: Coaraci Camargo, 2005). Tal 

constatação torna-se verdadeira quando se sabe que a ponte do Limoeiro original, de 1881, 

foi derrubada e em seu lugar, em 1966, inaugurada uma nova, somente rodoviária. Essa era 

a ligação da estação do Brum com a do Arraial. Dá para ter certeza que o abandono 

definitivo da linha Brum-Camaragibe ocorreu entre 1960 e 1966. (Texto encontrado em:  

www.estacoesferroviarias.com.br/efcp_pe/brum.htm - Acesso em setembro de 2009) 

 

O prédio da antiga estação do Brum, apesar de desativado ainda existe em estilo neoclássico, 

na Avenida Alfredo Lisboa. Atualmente é sede do chamado Memorial da Justiça no Recife28, 

tombado pela FUNDARPE desde 2001.  

Sobre o que representava a antiga estação do Brum no começo do século XX, mais 

precisamente em 1908, e como foi nessa época o lugar ―Fora de Portas‖, o relato de Rabello 

(1979) é esclarecedor: 

―De repente o trem deu um solavanco, os vagões se entrechocaram e um passageiro disse: -

- ―Estação do Brum!‖Meu pai levantou-se e foi mandando que segurássemos os embrulhos. 

Compreendi, então, que tinha chegado ao termo da viagem. O Recife estava ali. Descendo 

do vagão, eu o via, gente apinhada por toda a parte, falando e gesticulando – soldados de 

carabina nas mãos chegando do interior, vendedores apregoando milho verde, mindubim 

(sic) torrado e cozinhado dentro dos tabuleiros. (...) 

Fora da estação, os bondes puxados a burro iam fazendo a curva em direção a Rua do 

Brum. Tínhamos que marchar a pé, pois a casa ficava perto. E assim fomos rua a fora – 

falando por mim -- deslumbrado com o que via. Sobretudo os lampiões pareceram-me de 

uma claridade de sol, derramando-se pelas paredes das casas e pelas lajes das calçadas. De 

fato, comparando a Rua de São Jorge com as de Aliança
29

, escassamente iluminadas a 

carbureto, era mesmo de ficar deslumbrado. (RABELLO, 1979:13-14). 

 

A cidade do Recife foi uma das primeiras cidades brasileiras a dispor de transporte urbano por 

bondes. Isso se deu no ano de 1867, pela empresa Estrada de Ferro de Caxangá, com veículos 

puxados por uma locomotiva a vapor. Os bondes de tração animal começaram a circular em 

1871, os quais pertenciam à empresa Ferro-Carril de Pernambuco30
.  

O serviço prestado por esses veículos de tração animal foi eliminado no Recife, após a 

introdução dos bondes elétricos em 1914. Neste mesmo ano a população insatisfeita com os 

serviços do antigo sistema incendiou vários bondes a burro, acelerando a sua retirada de 

circulação.  Perto da estação do Brum ficava o depósito destes bondes.  Em Rabello (1979) há 

referência a esses transportes: 

                                                                         
28

 Centro de documentação do Poder Judiciário de Pernambuco. O Memorial desenvolve trabalhos na área de arquivo e museu, contando 

também com a Biblioteca do Magistrado Escritor. Sua função principal é guardar, preservar, organizar e divulgar a documentação histórica 

da justiça pernambucana, disponibilizando seu acervo à pesquisa e tornando-o acessível ao público em geral através de exposição. 
29

 Cidade do interior Pernambucano, distante 96Km do Recife, de onde Rabello partiu para morar no Recife. 
30

 Com sede no Rio de Janeiro a Companhia Ferro Carril explorava o sistema de comunicações urbanas no Recife. (antiga Pernambuco 

Street Railway  - (Brazilian Street Railway Limited) )  

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcp_pe/brum.htm
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Os bondes elétricos também foram iniciativa do rosismo
31

. Como outras capitais, inclusive 

o Rio de Janeiro, o Recife possuía bondes puxados a burros.  – a companhia Ferro-Carril, 

com sua estação na Rua do Brum. Aí ficavam as cocheiras dos animais, que o povo 

chamava a ―Academia do Brum‖, a ser freqüentada pelas pessoas de inteligência rotunda ou 

de poucas letras. Não eram muitos os ramais da companhia: Sá Madalena, Jiquiá, Capunga, 

Fernandes Vieira e Dérbi eram os subúrbios aos quais se podia ir de bonde. Aos mais 

distantes, Dois Irmãos, Casa Amarela, Várzea e mesmo Beberibe, Olinda, ia-se de trem, os 

dos Trilhos Urbanos, tendo as suas estações iniciais no centro da cidade, na Rua do Sol e na 

Rua da Aurora.(...) 

A inauguração dos bondes elétricos foi uma festa. Apesar dos receios iniciais, toda gente 

quis dar um passeio, pagando a passagem completa até o fim da linha. (RABELLO, 

1979:62) 

 

  
  Figura 53: Depósito dos Bondes de Burro no Brum 
  Fonte: www.flickr.com.br 

Figura 54: Bonde Tração animal – linha Madalena – início 
do século XX 

Fonte: Almanak Pernambucano, 1872; Revista Ferroviária. 

in: Memória do Transporte Público - ALMIRANTE, 2007 

 

Rabello (1979) descreve a arquitetura das casas e usos na área de entorno da Rua de São Jorge 

onde morou no número 46, no quarteirão compreendido entre os becos da Mulefa e do Passa-

Perna: 

(...) calçadas estreitas, ruas atravancadas de gente. (...) as janelas muito próximas como se 

todas as casas fossem uma só, os lados da rua querendo, em certo trecho, se juntar, 

dificultando as carroças passarem. (...) Nessa parte da rua, as casas eram térreas, quase 

todas de porta e janela; mas em direção da antiga porta, as casas tinham dois e três andares 

– sobradões de janelas de guilhotina, de onde se avistavam os barcos atracados no Lamarão 

e, à noite, os giros luminosos do farol da Barra. 

Os transeuntes que passavam pelas calçadas tinham desembarcado na Estação do Brum e 

vinham de guarda-pó, ou eram gente que trabalhava por ali, no escritório da Great 

Western
32

, na companhia Ferro-Carril ou na Fábrica Pilar ou eram soldados da Bateria do 

Brum.  

(...) o quintal da casa da Rua de São Jorge, parte empedrado, parte de terra frouxa era de 

oprimir.  Poderia ter o desafogo das saídas para a rua, ao menos para a calçada, onde os 

vizinhos à tardinha punham cadeiras e os meninos brincavam o dia inteiro (...) 

Um dia, escapulindo para as bandas da Estação, vi com surpresa que a nossa rua, tão 

estreita que os vizinhos podiam conversar cochichando, de repente se alargava no pátio da 

igreja do Pilar. Noutra escapulidela para as bandas da Escola de Aprendizes Marinheiros, a 

rua pareceu-me monumental, com os sobrados pegados uns nos outros até desembocar 

noutro pátio – o do Arsenal de Marinha. (RABELLO, 1979:14-16). 

                                                                         
31

 Referência ao Conselheiro Rosa e Silva, que dominou a política pernambucana por 16 anos (entre 1896 a 1911) – poder marcado pelo uso 

intermitente da violência. O saneamento da cidade e a construção do porto do Recife são obras que contaram com um grande empenho de 

Rosa e Silva.Também foi proprietário do Jornal Diário de Pernambuco. 
32

 A empresa inglesa Great Western construiu e administrou a maioria das ferrovias até 1950.
   

http://www.flickr.com.br/
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Com o entorno descaracterizado e com a passagem interrompida, a igreja foi enclausurada no 

meio de construções industriais. Suas atividades se restringem à população de quatro quadras 

que ainda mantém residências.   

Rabello (1979) escreve a respeito desse caminho interrompido pela fábrica: 

(...) - fui a pé até o Largo do Pilar, querendo ver a casa que foi nossa última residência em 

Fora de Portas, sobretudo ver de longe a parte assobradada, de onde se avistavam as ruínas 

da Rua de São Jorge. Não só não encontrei a casa, como não encontrei a Rua do Pilar. Os 

donos da Fábrica, ligados hoje ao poderoso truste dos moinhos de trigo, tinham arrasado 

toda a rua, a fim de estender as suas instalações, inclusive pelo leito mesmo. Era de 

estarrecer. Dispus-me a nunca mais voltar ao bairro. Assim ficaria intacta – intacta em mim 

mesmo – a paisagem dos meus tempos de menino.  (RABELLO, 1979:111) 

 

Igualmente como a Fábrica, o Moinho Recife também se apropriou dos espaços públicos 

comprovado no registro da figura 39. As ruas foram invadidas por equipamentos de embarque 

e desembarque de mercadorias, além da construção de passarelas aéreas interligando os 

prédios. O trecho da Rua de São Jorge que a foto mostra, é deserta, só passam veículos que se 

destinam ao moinho e pedestres que se dirigem à comunidade do Pilar.  

 
Figura 55: Rua de São Jorge na saída da Comunidade do Pilar. Torre Malakoff, ao fundo. 
Fonte: autora – 2009 

 

Nessa figura 55 as passarelas que articulam os dois prédios do Moinho Recife, empresa que 

atua na área do Porto do Recife desde 1914, comprometem a perspectiva da Rua de São Jorge, 

interferindo na visibilidade.  

http://www.flickr.com.br/
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A figura 56, abaixo, permite uma visão aérea mais abrangente das invasões na área. Note-se 

que as invasões aqui referidas, não tratam somente da comunidade pobre, que constrói 

barracos entre ruínas. Talvez o que mais constranja seja a invasão dos leitos das ruas pelas 

grandes empresas consideradas ricas, principalmente a Fábrica do Pilar e o Moinho Recife.  
33

               

 
Figura 56: Foto por satélite. 2000. Área de entorno da Igreja do Pilar 

Fonte: Google Maps.  – interferência da autora 

 

Dessa figura, algumas questões demarcadas, chamam atenção: 1-A área posterior à antiga 

estação do Brum foi apropriada pela fábrica. 2- A rua entre prédios da fábrica tornou-se 

particular da Fábrica do Pilar. 3- Parte do leito da Rua de São Jorge foi utilizada para 

                                                                         
33

 A estratégia da fábrica Pilar sempre foi fabricar produtos de qualidade, em grandes volumes. Para garantir custos mais baixos do que os 

concorrentes, a Pilar também decidiu integrar verticalmente suas atividades. Pelo lado da demanda, investiu na aquisição de carretas que 

serviriam para transportar seus produtos para os mercados alvos. Pelo lado do fornecimento, adquiriu uma fábrica de embalagens e construiu, 

em Cabedelo, uma fábrica de margarina e gordura vegetal, além de já possuir um moinho para o beneficiamento do trigo. Como a gordura e a 

farinha de trigo são dois dos principais insumos para a fabricação de biscoitos, a empresa estava menos vulnerável às oscilações nos preços e 

na qualidade destes itens. O fato de o trigo chegar às suas instalações por meio do Porto do Recife, também otimizava os procedimentos 

logísticos, vez que o moinho se localiza no Cais do Apolo. Com isso, a empresa conseguia por no mercado produtos de qualidade a preços 

reduzidos, permitindo atender a uma grande parcela da população, principalmente levando em conta que o mercado alvo compreendia apenas 

as regiões Norte e Nordeste do país, as quais se caracterizam por sua baixa renda per capita. No Complexo Industrial e Portuário de Suape, a 

Bunge Alimentos, empresa da qual o antigo Moinho Recife faz parte e que completa 95 anos de atuação no Estado finalizou a construção do 

mais moderno moinho de farinha de trigo da América do Sul. Com investimento inicial de R$ 165 milhões, o Moinho Suape, em operação 

desde janeiro de 2010, passa a operar com 65% de sua capacidade de moagem, o que equivale a 1.950 toneladas de trigo por dia. A empresa 

vai gerar 220 empregos diretos e mais de mil indiretos. O novo moinho substitui as operações do Moinho Recife, que funcionava na capital 

pernambucana e que foi desativado em junho de 2009. "Queremos fazer de Pernambuco o polo estratégico da Bunge. (...) "O Porto de Suape 

nos propicia facilidade nas operações de transporte, melhor escoamento de produção, contratação de pessoal qualificado e ainda contamos 

com o apoio governamental". O empreendimento conta ainda com silos, com capacidade de estocagem de 50 mil toneladas de trigo, e um 

terminal portuário de recepção de até 800 toneladas de matéria prima por hora. "Com isto, fortalecemos nossos laços com Pernambuco e 

consolidamos nossa posição de liderança no mercado de trigo do Nordeste", avalia o presidente da Bunge no Brasil, Sérgio Waldrich. Hoje, a 

região Nordeste é responsável por cerca de 40% da produção da Bunge, a maior parte disso é absorvida pelo mercado local. Projetos de 

expansão para os próximos dois anos fazem parte dos planos da diretoria, que pretende atingir a marca de 2.600 toneladas/dia, investindo 

cerca de R$30 milhões além do valor disponibilizado na 1ª etapa, de forma a gerar 20% a mais de empregos diretos e indiretos. Ressalta 

Murilo Sant’Anna que "atualmente, a Bunge é responsável por 30% de toda a produção da farinha de trigo no Brasil, além de sermos o maior 

comprador da matéria prima". No ano passado, o faturamento bruto da Bunge correspondeu a R$ 23,3 bilhões. Hoje, a empresa possui mais 

de cinco mil funcionários e mantém-se como a maior processadora de soja e trigo do país. Recentemente a empresa colocou em 

funcionamento a mais moderna fábrica de margarinas do Nordeste, além de um Centro de Distribuição, também no Complexo de Suape. Na 

unidade de refino de Suape, a indústria refina 130 mil toneladas de óleo/ano; produz 110 mil toneladas/ano de margarina, 16 mil 

toneladas/ano de gorduras vegetais e mil toneladas/ano de óleo de soja. Fonte: http://www.caisdoporto.com/detalhe-materias-

edicao.php?id=15&idmateria=238&pg=1 
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http://www.caisdoporto.com/detalhe-materias-edicao.php?id=15&idmateria=238&pg=1
http://www.caisdoporto.com/detalhe-materias-edicao.php?id=15&idmateria=238&pg=1
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construção de um edifício da ampliação da fábrica. 4-A articulação entre dois prédios da 

fábrica é feita através de duas passarelas, inibindo a passagem de pedestres. 5- A articulação 

entre dois prédios da fábrica é feita através de uma passarela que usa a rua.  6- A entrada na 

área, que poderia ser feita através da Av. Alfredo Lisboa, fica interrompida por uma 

construção, do Moinho, no leito da rua.  7- A plataforma de abastecimento do moinho, 

montada no leito da rua, interrompe completamente a circulação tanto de veículos, quanto de 

pedestres.  8- A articulação feita entre dois prédios do moinho, localizados na Rua de São 

Jorge, é feita através de duas passarelas.  Sobre essa figura 56, convém também informar que 

é uma foto por satélite tirada no ano de 2000 e, portanto, não mostra a realidade atual, que 

apresenta um aumento significativo dos barracos. No início de 2010, os leitos de todas as ruas 

da área invadida estavam cobertos de casebres obrigando os pedestres (única forma atual de 

circular nessa área), a passarem apertados por entre barracos, como exemplifica a figura 57.   

                             
                                Figura 57: Comunidade do Pilar – caminho entre barracos. 

 Fonte: autora – out. 2009 

 

Embora a pesquisa desse segundo capítulo tenha se restringido a mostrar os fatos atuais do 

objeto de estudo, os quais por si só foram reveladores, aponta para a necessidade de um 

aprofundamento do estudo que será visto nos próximos capítulos.Um desses aprofundamentos 

refere-se às referências históricas do local. É necessário buscar as razões e os momentos de 

mudança de valores que, no entendimento deste estudo, levaram ao atual estado em que a 

igreja se encontra.  

A fim de facilitar e orientar o leitor mostra-se a seguir antecedendo os seguintes capítulos uma 

linha de tempo. 

http://www.flickr.com.br/
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CAPÍTULO 3 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA EVOLUÇÃO 

URBANA DO BAIRRO DO RECIFE 

 

Este capítulo busca explicitar o papel estratégico que a Igreja do Pilar desempenhou ao longo 

do processo de ocupação do espaço urbano onde se encontra inserida.  Para isso, foi 

necessário aprofundar o processo histórico de ocupação territorial que a envolve, uma vez que 

é um bem que remonta ao século XVII, é um patrimônio histórico nacional reconhecido pelo 

IPHAN e encontra-se abandonada, sem uso.  

Entendendo que os registros históricos são fundamentais, para a interpretação, conhecimento 

e valorização de bens culturais, procura-se dados na história do Recife que, além de fornecer 

informações factuais, indiquem marcos, desvendem emoções, hábitos, conceitos e 

comuniquem mensagens. Espera-se que estes indicadores procurados tragam respostas às 

questões que permeiam a pesquisa, permitindo assim maior compreensão em relação à falta 

de conservação pela qual passam os bens culturais. 

Segundo Benedetto Croce, a visão histórica, como reconstrutora de um passado, é sempre 

presente, uma vez que os acontecimentos relatados, por mais remotos, vibram segundo 

práticas presentes. Para este historiador, toda história é sempre ―história contemporânea‖, ou 

seja, pode-se dizer que somos o que somos porque temos a história que temos. Pergunta-se: 

que história é essa da Igreja do Pilar? Que consequência ela trouxe? Tudo já está desvendado? 

Que dados precisam ser revistos para compreender o atual contexto? Para responder a estas 

indagações, os documentos e depoimentos de diversas épocas podem fornecer subsídios 

valiosos.  

Diante desses questionamentos, o capítulo apresenta primeiramente a pesquisa sobre a história 

da fundação da Igreja do Pilar, para em seguida estudar sua influência quanto à ocupação do 

espaço histórico do Recife. No estudo da formação e evolução urbana do Recife, são 

pesquisadas as mudanças decorrentes da presença holandesa durante vinte e quatro anos no 

Nordeste, até a grande reforma no Bairro do Recife, ocorrida no início do século XX. O 

objetivo é constatar a veracidade da implantação da Igreja do Pilar sobre ruínas históricas, e 

verificar o quanto o espaço da igreja e ela própria foram considerados nas ações 
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desenvolvidas, além de também verificar o quanto essas ações interferiram no 

desenvolvimento, descaracterização, paralisação e abandono da área em questão. 

Considerando-se que as práticas urbanísticas são motivadas pelos valores de seus agentes, e 

que quando colocadas em ação modificam significativamente os espaços, refletindo nos usos 

e conseqüentemente na conservação do construído, a pesquisa desse capítulo procura na 

identificação das contribuições portuguesas e holandesas as intervenções urbanas ocorridas no 

Recife, e o que resultou dessas duas formas de valorizar o espaço.  

Neste capítulo, a pesquisa vale-se de registros documentais, bibliográficos, pictóricos e 

icnográficos, com a intenção de que eles colaborem para o entendimento e a interpretação 

buscada.  

Foram pesquisados, relatos de cronistas coloniais e narrativas de historiadores, estudos de 

urbanistas, geógrafos e jornalistas de diferentes décadas.  

 

3.1. PROCESSO HISTÓRICO DA LOCALIZAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DO PILAR. 

A Igreja do Pilar foi construída no século XVII, entre os anos de 1680 a 1683, em cima dos 

alicerces do Forte de São Jorge, e tem sua localização documentada em diversas fontes 

bibliográficas, icnográficas e arqueológicas. Uma das fontes arqueológicas refere-se às 

escavações realizadas no ano de 2001, na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, para a 

implantação do “Projeto Luz do Recife”. Durante as escavações, que visavam embutir a 

fiação elétrica do bairro, foram encontrados canhões, supostamente do Forte de São Jorge, 

uma vez que correspondem às armas utilizadas na época, além de estarem soterrados no 

mesmo lugar, conhecido como o deste forte. São também do ano de 2001 os estudos 

arqueológicos, realizados no bairro, que buscaram vestígios da paliçada que cercava o 

primeiro povoamento do Recife. Como resultado, foi encontrado um trecho de uma antiga 

muralha da segunda metade do Século XVII, construída com pedra de arenito de corais e 

argamassa de cal. Segundo o coordenador da prospecção arqueológica da escavação, o 

professor da UFPE, Marcos Albuquerque, a muralha teria 2,3 metros de altura por 88 

centímetros de largura e cerca de 1,5 quilômetro de extensão. O professor José Luiz Menezes, 

em entrevista ao Jornal do Commércio, contesta a existência de uma muralha com essas 
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dimensões no Recife, esclarecendo que foram construídas duas cercas de madeira (paliçadas) 

no Recife, no século XVII. Este tipo de cerca era um sistema de fortificação dos mais simples, 

constituindo-se em estacas de madeira fincadas na vertical diretamente no solo. De acordo 

com este professor, uma primeira paliçada, luso-brasileira, envolvendo a povoação, já existia 

em 1630 quando os holandeses chegaram a Pernambuco (ver figura 59). Os flamengos 

fizeram a segunda paliçada, com a ampliação da região já sitiada. O mesmo professor explica 

que, para aumentar a área do povoado e fazer a nova cerca, os holandeses construíram um 

muro no nível do chão, que poderia ter duas utilidades: proteção das casas contra as águas do 

rio ou suporte para as madeiras da paliçada. “A proximidade do rio e dos mangues 

condicionaram a construção desse alicerce”. 
34

 (figura 58) 

O estudo arqueológico realizado em 2001 concluiu que os achados formam um conjunto de 

quatro estruturas: a cerca de madeira, utilizada nos primeiros séculos da colonização, como 

parte do sistema de defesa do povoado; um trecho do baluarte de proteção à Porta da Terra 

(entrada do Recife voltada para o istmo de Olinda); parte das bases do Arco e da Capela do 

Bom Jesus além de trecho do dique do Arsenal da Marinha, construído no fim do século XIX 

para conter o avanço do mar.  

  
Figura 58: Achados arqueológicos de 2001. 

Fonte:www.recife.pe.gov.br 

Figura 59: Paliçada simples de madeira que contorna o 

núcleo original do Recife. 

Fonte:www.recife.pe.gov.br 

 

Esses achados arqueológicos têm importância relevante para essa pesquisa, justamente porque 

ao cercar o primeiro núcleo urbano, consequentemente limitavam o lugar ―Fora de Portas‖, 

localização do Forte de São Jorge que mais tarde viria a constituir-se o lugar exato da 

construção da Igreja do Pilar. 

As fontes documentais e bibliográficas de historiadores, como Castro (1948), Galvão (2006), 

Guerra (1970), Menezes (1979), Pereira da Costa (1984), Couto (1981), entre outros, atestam 
                                                                         
34

 Dados colhidos no Jornal Diário de Pernambuco. Edição de Terça-Feira, 5 de Junho e 19 de julho de 2001, no Jornal do Commércio- 

Recife. Acesso em 10 de agosto de 2008. 
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a veracidade da Igreja de Pilar ter sido construída sobre os alicerces do Forte de São Jorge. 

Este forte foi uma construção de defesa portuguesa, que remonta ao século XVI com 

primeiros registros documentados no Livro que dá Razão do Estado do Brasil- 1612. Nessa 

obra, encontram-se dados de sua construção feita “às custas do povo e do “senhor da terra, o 

donatário”, isto pelas alturas dos princípios de 1597, sendo as obras orientadas pelo jesuíta 

Pe. Gaspar de S. João Peres.” (GUERRA, 1970: 17) 

Destes autores citados, Couto (1981) é o que antecede os demais com obra concluída em 

1757. Seus apontamentos e descrição são, com poucas variações, os mesmos encontrados nas 

obras posteriores, por isso, tudo indica que os autores citados, tenham se valido dos estudos 

de Couto. Um desses exemplos é a descrição de Guerra (1970), na qual a fortificação é 

descrita como uma construção do tipo de palácio feudal, “de quatro frentes, com torres 

circulares nos ângulos, dois andares e cinco torneiras (sic) 
35

 por face, em cada lado”. 

(GUERRA, 1970:18) 

 Galvão (2006), editado pela primeira vez em 1908, usa o termo ―troneiras‖, quando descreve, 

como Guerra (1970), o Forte de São Jorge, por ocasião da narração da conquista do Recife 

pelos holandeses. Segundo os autores referidos, a invasão dos holandeses a Pernambuco em 

1630, época em que esse Estado era o maior centro açucareiro da colônia portuguesa, 

começou pela destruição de Olinda e a tomada do Recife, onde se instalaram. O Recife foi 

estrategicamente escolhido em função da configuração físico-geográfica, um porto natural, 

com potencial de ser um elo de comunicação com o mundo.  

Abaixo, transcreve-se texto de Galvão (2006), onde há uma descrição da participação do Forte 

São Jorge na invasão holandesa:  

14 de fevereiro de 1630 - Governador Mathias de Albuquerque procurou prover as partes, 

entre eles o forte de S. Jorge (que era o local em que está a Igreja do Pilar). 

-À meia noite, de 20, foi atacado o forte de S. Jorge, (...). Trinta e sete homens somente 

guarneciam essa fortificação, sob o comando do bravo capitão Antonio de Lima. Nela os 

inimigos foram recebidos com toda a intrepidez pela guarnição, animada pelo exemplo de 

seu valoroso comandante. Tão vigorosa resistência, opôs aos alacantes dos sitiantes (sic) 

que eles se viram obrigados a desistir do intento, após duas horas de vigorosa luta, durante 

os quais os nossos tiveram apenas, como perda, 5 mortos e 8 feridos e os holandeses 20 

mortos e 40 feridos. Renderam-se, entretanto, em 2 de março os fortes de S. Jorge e do 

Picão, depois de resistir a um assedio e tenaz bombardeio de 4 dias... 

                                                                         
35

 Em Galvão(2006), escrito em 1908, este texto aparece como ―troneiras‖. A troneira (de trom ou do espanhol "tronera"), em arquitetura 

militar, é uma abertura circular, cruzetada ou não, numa muralha para receber artilharia leve. O nome ―troneira‖ parece ter origem na antiga 

arma de artilharia ―trom‖, um pequeno canhão, usado mais recentemente para tiro de salva. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Troneira - Ver glossário ilustrado no apêndice 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Troneira
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(...) O forte somente se entregou na última extremidade quando, caídas as muralhas e 

descavalgadas as peças, que eram de ferro e assentadas em plataformas engenhadas sobre 

vigas, e, feridos ou mortos, grande número de defensores, não se pode mais sustentar. 

(GALVÃO, 2006:13- Vol.3) 

Nesse dia se lavrou um termo de capitulação... Com a ocupação dos fortes ficou o holandês 

senhor do Recife e do porto, que logo tratou de desimpedir e de tornar livre, confiando 

desde logo ao engenheiro Comersteyn a fortificação. (GALVÃO, 2006- Vol.1) 

A figura 60 permite que se visualize o Forte de São Jorge com localização estratégica entre o 

Recife e Olinda. A figura permite também a identificação da forma física do forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: O mapa mostra o esquadrão naval holandês comandado por Hendrick Corneliszoon Lonck, na invasão de 

Pernambuco em 1630.   1- Forte de São Jorge (Fora de Portas). 2- povoamento existente no extremo sul do istmo.  3- Forte 

do Picão ou da Laje, também denominado Castelo do Mar por estar localizado nos arrecifes. 4-Olinda. 

Fonte: “Olinda Restaurada. Guerra e Açúcar no Nordeste. 1630 - 1654” (capa). Evaldo C. Mello 
 

As figuras 61 e 62 representam dois tipos de construção de fortalezas, de origem portuguesa, 

no período anterior à invasão holandesa - os Fortes ―São Jorge‖ e ―Forte do Picão ou da Laje". 

 

3 

1 
2 

4 



96 
 

 

  
 Figura 61: Forte de São Jorge ―Descrição da Vila de Olinda no 

país de Pernambuco‖ Gravura de Joan Bleau, Amsterdã, 1643.                                  

Fonte: Araujo (2007) 

                 Figura 62: Forte do Picão ou da Lage.                                       

                 Fonte: Araujo (2007) 

Os holandeses descreviam o Forte de São Jorge como uma construção em alvenaria de pedra, que 

denominaram de Land Castel (Castelo da Terra). Maurício de Nassau, no seu "Breve Discurso" de 14 

de janeiro de 1638, sob o tópico "Fortificações", reporta-se ao Forte de São Jorge como uma 

edificação que já não oferece condições para defesa dispensando-o para outros usos: 

 

Fora do Recife encontra-se primeiro o velho castelo denominado São Jorge. Achando-se 

este castelo muito arruinado, os administradores do hospital pediram-no para servir de 

enfermaria, com promessa de repararem-no interiormente e conservarem-no à sua custa, 

utilizando-se dele até que seja necessário ao serviço militar e à defesa do Recife, o que 

resolvemos conceder-lhe para poupar despesas à Companhia, e porque este castelo é 

atualmente inútil, e sê-lo-á talvez também para o futuro. Contudo ficaram aí todas as peças. 

(Maurício de Nassau no seu "Breve Discurso" de 14 de janeiro de 1638. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org – acesso em julho 2009)  

 

Corroborando o local da edificação da igreja, Pereira da Costa nos “Anais Pernambucanos”, 

obra que reúne 357 anos de história ocorrida entre 1493 e 1850, e documentada em mais de 

cinco mil páginas (5.566 páginas), também faz referência a esse forte como sendo da mesma 

localização da Igreja do Pilar:  

A partir da fortaleza do Brum e em direção ao sul, escreve E. Béringer (O Pôrto de 

Pernambuco e a Cidade do Recife no sec. XVII) o istmo ocupava uma superfície bem 

inferior à atual. Assim o forte de São Jorge, construído pelos portugueses no sítio onde se 

acha atualmente a Igreja do Pilar, era banhado pelas águas do Beberibe, e além, entre este 

forte e a entrada da cidade do Recife, (atualmente largo dos Voluntários da Pátria), o istmo 

compreendia apenas a estreita zona limitada pela Rua dos Guararapes e a parte oriental da 

Rua do Farol. (PEREIRA DA COSTA, 1985:113. Vol.02) 

 

Além do Forte de São Jorge, o istmo que ligava o Recife a Olinda era praticamente todo 

tomado por fortificações, restringindo uma pequena área no sul para habitações (ver figura 

63). O istmo, assim como todas as margens das ilhas e do continente, continha forte esquema 

defensivo feito através de fortificações. As que aparecem na figura 63, fora do istmo, foram 

construídas pelos holandeses.  

http://pt.wikipedia.org/
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O Forte de São Jorge voltou a ser referência após 1654, quando da expulsão dos holandeses, 

como um forte abandonado e em ruínas. Considerado um símbolo de resistência aos 

invasores, foi doado pelo governador Aires de Sousa Castro, ao capitão João do Rêgo Barros, 

Provedor da Fazenda Real. Essa doação correspondia a uma prática do sistema sesmarial, 

utilizado em Portugal e adaptado para o Brasil, onde vigorou até 1822, data da Independência 

do Brasil. Segundo Dinis (2005), a principal função das sesmarias foi a de estimular a 

exploração e cultivo de terras que estavam sem aproveitamento, doando-as a particulares que 

se encarregavam de sua organização e uso. A sesmaria era uma subdivisão da capitania 

hereditária da qual somente 20% era do capitão-donatário, obrigado a distribuir os 80% 

restantes a título de sesmarias, sem possuir nenhum direito sobre as mesmas. Todas as posses 

e sesmarias formadas foram legitimadas em registros públicos realizados junto às paróquias 

locais. A Igreja, nesse período da Colônia, encontrava-se unida oficialmente ao Estado e, 

sendo dessa forma, os padres das igrejas faziam os registros das terras. A carta de sesmaria na 

qual consta a doação das terras, onde se incluía o Forte de São Jorge, é datada de 31 de maio 

de 1679.  Nesta Carta, segundo Guerra (1970), encontra-se “que o favor era “das vinte e 

cinco braças de terra no sítio em que estava o forte velho, com todos os seus úteis, e era para 

nele se fundar uma igreja de Nossa Senhora do Pilar”. (GUERRA, 1970:19)  
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Figura 63: Vista do Recife a partir de Olinda- ―Vista do Recife‖- Óleo sobre madeira. 1637 de Gillis Peeters (Algumas 

fontes indicam como sendo obra de Frans Post) 1- Primeiro aglomerado urbano do Recife cercado por paliçada; 2-Land 

Casteel (Forte de São Jorge); 3- Bruyn (Forte do Brum) e seu hornaveque; 4- Juffrouw de Bruyne (Forte do Buraco); 5- 
Waeddenbij (Forte Waerdenburgh ou Forte das Três Pontas); 6- Reduto; 7- Reduto; 8- Ernestus (Forte Ernesto); 9- Grande 

hornaveque; 10- Reduto; 11- Frederick Hendrick e seus hornaveques (Forte Frederico Henrique Vijfhoek ou das cinco 

Pontas)  

Fonte: “A Fronda dos Mazombos- Nobres contra Mascates, Pernambuco, 1666-1715” (capa). Evaldo Cabral de Mello 

Mello (1896), na biografia que escreveu sobre João do Rego Barros, relata que esse capitão-

mor era acima de tudo um católico fervoroso, cavaleiro da Ordem de Cristo.
36

 João do Rego 

Barros era também provedor da Fazenda Real em Pernambuco e governador da Paraíba tendo 

servido nas guerras do Brasil e Pernambuco. Seu nome é vinculado ao da Igreja do Pilar por 

ter sido seu edificador e gestor.  No texto abaixo, Mello (1896) refere-se a João do Rego 

Barros e a Igreja do Pilar:  

(...) edificou também a Igreja do Pilar no lugar do Forte velho, que era o sempre 

memorando de S. Jorge, tão valentemente defendido pelos nossos Maiores contra as 

enormes forças invasoras;... 

João do Rego Barros edificou também à direita da igreja do Pilar uma casa nobre em que 

habitou, e por sua morte persistiram alguns dos seus descendentes por longos anos. 

Arruinou-se e já não existe. Para essa edificação, bem como a da Igreja do Pilar precedeu, 

pelo Governador da Capitania, a concessão de duas sesmarias do terreno, a requerimento do 

mesmo João do Rego Barros. (Mello, 1896:15 e 16) 

 

Esse relato de Mello deixa ver que o lugar onde existiu o Forte começou a mudar sua 

configuração anterior dotada somente de fortes, para começar outra, com igreja e habitação 

em área física particular.  A pesquisa segue então na procura das mudanças, partindo do início 

da história do espaço habitado do Recife. 

 

3.2- O POVOADO CERCADO E SUA EXPANSÃO PARA ―FORA DE PORTAS‖. 

Ancoradouro de Navios, Recife dos Navios, Porto de Santelmo, Arrecife de São Miguel e 

Povoado do Corpo Santo, são algumas denominações conhecidas do pequeno lugarejo à beira 

mar, tendo à frente uma formação rochosa formando um porto natural, hoje correspondendo 

ao Bairro do Recife. Sua ocupação inicial, como afirma o historiador Denis Bernardes, “deve-

se às condições naturais favoráveis à existência de um porto, elemento essencial em uma 

                                                                         
36

Ordem religiosa e militar criada em Portugal cujo emblema, a ―Cruz da Ordem de Cristo‖, adornava as velas das caravelas que chegaram 

ao Brasil quando do seu descobrimento. As ordens religiosas diferem das congregações religiosas, por possuírem estilo de vida com rigor e 

objetivos diferenciados. Ver glossário ilustrado no apêndice. 
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economia colonial produtora e exportadora de bens primários e importadora de bens 

manufaturados”. (BERNARDES, 1996: 11)  

Este porto pertencia à vila de Olinda, capital da capitania de Pernambuco na época, mas 

devido aos serviços que o porto exigia, houve a necessidade de uma infra-estrutura e da 

fixação de pessoas para envio e recebimento de mercadorias, surgindo assim uma 

aglomeração junto ao, dando origem ao mar que atualmente se denomina Bairro do Recife, 

citado pela primeira vez no Foral de Olinda
37

 no ano de 1537, com o nome de “Arrecifes dos 

navios”. 

O lugar desta pequena ocupação urbana estava assentado no extremo sul do istmo, cercado 

por uma paliçada e se comunicava com o restante do continente através de uma porta. Esta 

porta denominada landpoort, ou “Porta da Terra”, foi guarnecida pelo “Arco do Bom Jesus” 

que, de acordo com GUERRA (1970), servia de entrada à enseada de areia que levava por 

terra a Olinda, chamado de “Fora de Portas”. Esta porta tinha função militar de controle da 

cidade sitiada e se localizava no final da atual Rua do Bom Jesus, existindo até 1850, ano em 

que foi demolida.  

 

O historiador Leonardo Dantas, no artigo “As Portas do Recife” relata algumas 

particularidades dessa Porta da Terra, como a de ficar trancada à noite com chave e de ter sido 

construído sobre o arco que a guarnecia uma ―casa que servia de assistência aos Capitães da 

Guarda‖.
38 

Além desta porta, a paliçada era guarnecida por mais dois acessos: a “porta do 

mar” ou waterpoort – acesso para aqueles que aportavam no Recife e a “Porta da Balsa” ou 

Pontpoort – ligação do Recife à Ilha de Antônio Vaz e ao continente.  (figuras 64 e 65) 

 

A figura 64, segundo Castro (1948), é uma ilustração sem data e sem identificação do autor, 

que leva o título de “T´Recif de Pernambuco” publicada no livro da Companhia das Índias 

Ocidentais, de Johann de Laet, impresso 1644. A figura permite a visualização da paliçada 

que contornava o primeiro aglomerado urbano, a Porta do Mar e começo do lugar “Fora de 

Portas”.
39

  

                                                                         
37

 Foral é um diploma concedido pelo rei, ou por um senhorio laico ou eclesiástico, à determinada terra, contendo normas que disciplinam as 

relações dos povoadores e as entidades outorgantes. O de Olinda não possui a forma tradicional dos forais portugueses. Apresenta-se como 

uma carta de doação, não existindo no seu conteúdo: as normas judiciais e penais; as diretrizes fiscais; os limites da jurisdição. Este 

documento confere à povoação de Olinda o título de vila.  Fonte: http://www.fundaj.com.br 
38 Leonardo Dantas Silva, referindo-se a José Antonio Gonçalves de Mello - artigo ―As Portas do Recife‖ escrito em 13 de julho 2009. 

Encontrado em:  http://sonialopes.com.br/index.php/2009/07/13/as-portas-do-recife/. Acesso em 09 de setembro de 2009.  
39

 O ―T´‖ que aparece antecedendo o topônimo ―Recife‖ é a forma abreviada do artigo definido masculino ―het‖ na língua dos invasores 

holandeses, quando se estabeleceram no Recife. Em sua forma arcaica o vocábulo ―arrecife‖ ou na atual ―Recife‖ os vocábulos são 

http://sonialopes.com.br/index.php/2009/07/13/as-portas-do-recife/
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Figura 64: 1-Paliçada contornando o primeiro agrupamento do Recife. 2-Porta do Mar. 3- Começo do lugar Fora de Portas. 

4- possível localização da Porta da Terra. 5-Capela.  6-Local aproximado da posterior Porta da Balsa. 

Fonte: ―Fatores da localização da Cidade do Recife‖. (Castro, 1948:16)- interferência da autora 

 

 
Figura 65: Localização da ―Portas da Terra‖, ―Porta da Balsa‖, ―Porta do Mar‖ e da área denominada ―Fora de Portas‖. 

Fonte: Mapa referencial segundo José Luis da Mota Menezes no Atlas Histórico Geográfico, mapa base de 1648. 

Interferência da autora. 

 

A localização da “Porta da Terra‖ corresponde atualmente à Praça Artur Oscar, no final da 

Rua do Bom Jesus. As três portas que guarneciam o primeiro núcleo, assim como outras 

edificações, entre elas a primeira sinagoga das Américas (Kahal Kadosh Zur Israel), 

construída provavelmente em 1637, na Rua dos Judeus, atual Rua do Bom Jesus, tiveram sua 

localização identificada em virtude do “Inventário dos prédios que os holandeses haviam 

edificado ou reparado até o ano de 1654”. Esse documento foi feito pelo escrivão Francisco 

Mesquita, logo após a expulsão dos holandeses. O professor, José Luiz Menezes (2001) 

informa que após a expulsão dos holandeses pelos luso-brasileiros, movimento conhecido 

como Restauração Pernambucana, as portas foram derrubadas e reconstituídas pelos 

portugueses, em alvenaria, nos estilos barroco e neoclássico, passando a ter também funções 

religiosas. O Arco do Bom Jesus foi derrubado em 1850, o da Conceição em 1913 e o de 

                                                                                                                                                                                                                                    
originários do árabe ár-raçif, que significa calçada, caminho pavimentado, linha de escolhos, dique, paredão, cais, molhe. Todo topônimo 

originário de um acidente geográfico deve ser antecedido pelo artigo definido, como no exemplo ―o recife ou o arrecife‖. Fonte: artigo de 

Leonardo Dantas Silva ―Recife por dever‖ In: http://www.memorialpernambuco.com.br Acesso em 26 de outubro. 2008. 
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Santo Antônio, em 1917. Dentre os três arcos existentes no Recife, o “Arco do Bom Jesus” 

era o de maior porte, abrigando solenidades religiosas com presença de público.  

Documentam a existência desta rua coroada por arco e seu uso, relatos da escritora inglesa 

Maria Graham, que esteve no Brasil entre os anos de 1821 a 1826, e em Pernambuco por 23 

dias em 1821 (de 21 de setembro a 14 de outubro), durante sua primeira estada no Brasil. Esta 

escritora relata de uma forma bem realista, os fatos ocorridos em sua experiência em 

Pernambuco e que envolviam a Rua dos Judeus. Na época, o Recife apresentava-se 

tumultuado por razões políticas
40

 que se acumulavam, e outras questões de cunho social, que 

colaboraram para formar um cenário de caos: lixo acumulado, comércio fechado, mercadorias 

amontoadas, que deixaram Maria Graham indignada e horrorizada. Naquela ocasião, Maria 

Graham andou pelo Recife e, segundo sua descrição, locomoveu-se entre o Recife e Olinda 

através do istmo.   O comércio de escravos e os aspectos a ele relacionados, que tinha como 

um dos pontos de localização a Rua dos Judeus foi o que mais a indignou. Nas anotações que 

fez no “Diário de uma Viagem ao Brasil” (Journal of a voyage to Brazil and residence there 

during part of the years 1821, 1822, 1823), editado na Inglaterra em 1824, descreve esse 

mercado de escravos que acontecia na Rua do Bom Jesus (figura 66): 

 

Não tínhamos dado cinqüenta passos no Recife quando ficamos inteiramente perturbados 

com a primeira impressão de um mercado de escravos. Era a primeira vez que tanto os 

rapazes quanto eu estávamos num país de escravidão, e por mais que os sentimentos sejam 

penosos e fortes quando em nossa terra imaginamos a servidão, não são nada em 

comparação com a visão tremenda de um mercado de escravos. Estava pobremente 

abastecido, devido às circunstâncias da cidade, que faziam com que a maior parte dos 

possuidores de novos escravos os conservassem bem fechados nos depósitos. Contudo 

cerca de cinqüenta jovens criaturas, rapazes e moças, com todas as aparências da moléstia e 

da penúria, conseqüência da alimentação escassa e do longo isolamento em lugares 

doentios, estavam sentados e deitados na rua, no meio dos mais imundos animais. O 

espetáculo nos fez voltar ao navio com o coração pesado e com a resolução ―ruidosa, mas 

profunda‖ de que tudo o que pudéssemos fazer no sentido da abolição ou da atenuação da 

escravatura seria considerado pouco (apud: CERDAN, 2003:131).  

 

                                                                         
40

 As razões políticas aqui apontadas referem-se aos movimentos de emancipação que antecederam a independência do Brasil, e 

especificamente aquele no ano de 1821 em Pernambuco, quando foi organizada a "Junta Constitucionalista", antecipando em 1 ano a 

independência. ―A "Junta Provisória" foi formada em outubro de 1821, na cidade de Goiana, organizada principalmente por proprietários 

rurais - organizados na maçonaria- e por parcelas das camadas urbanas do Recife. Na prática, era um poder paralelo, na medida em que, com 

um discurso liberal, condenavam o governo de Luís do Rego Barreto e defendiam sua deposição. O movimento, de caráter político, 

transformou-se rapidamente em uma luta armada, que impôs a Convenção de Beberibe, determinando a expulsão do governador para 

Portugal e a eleição pelo povo, de uma nova junta de governo. O novo governo foi formado principalmente por ex-combatentes da revolução 

de 1817, predominando, porém, os elementos da camada mais rica da sociedade local. Uma das medidas mais importantes do novo governo 

foi a expulsão das tropas portuguesas do Recife, que na prática representou o rompimento definitivo da província de Pernambuco com 

Portugal‖. Fonte: http://www.memorialpernambuco.com.br/memorial/paginas/historia/120confederacao_do_equador.htm 
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Figura 66: Rua da Cruz, onde se localizava um ponto do mercado de escravos no Recife– hoje Rua do Bom Jesus. No 
fundo o ―Arco do Bom Jesus‖ que assinalava a passagem do povoamento para o istmo que levava a Olinda. Aquatinta 

gravada por Edward Finden, de desenho de Augustus Earle, em 1821.  

Fonte: GRAHAM, Maria. Journal of a Voyage to Brazil, and residence there., 1824:106. Biblioteca Nacional. 

Disponível em: http://www.bn.br. Acesso em agosto 2009 

 

O Arco do Bom Jesus teve como principal motivo de sua demolição uma remodelação do 

Bairro do Recife, mais precisamente para obras do porto, e seu material de demolição 

aproveitado na construção do Portão Monumental do Arsenal de Marinha, no mesmo ano. O 

prédio ainda existe e ficou conhecido pela denominação de Torre Malakoff
41

 (Figura 67 e 68). 

Além do Arco do Bom Jesus, os habitantes, marinheiros, militares e transeuntes utilizavam a 

Igreja do Corpo Santo, ou de Santelmo para práticas religiosas que, assim como o Arco do 

Bom Jesus, foi demolida para modernização do bairro no início do sec. XX. 

                                                                         
41

 A Torre Malakoff do Recife foi batizada com o nome de uma das torres da fortaleza de Sebastopol, durante a Guerra da Criméia (1853-

1855), chamada de Malakoff. Após a construção do Arsenal da Marinha em 1837, foi construído em 1853 o chamado Portão Monumental do 

arsenal, na proximidade do Porto do Recife. Nessa data as notícias da Guerra da Criméia eram acompanhadas pelo povo do Recife que 

passaram a denominar a torre recém construída por Malakoff. Quando os arsenais da Marinha foram extintos com o início da República, a 

Torre foi transferida para o patrimônio do Porto, sendo depois abandonada e ameaçada de extinção, salva pelos protestos populares e 

transformada em centro de irradiação da Cultura na cidade. Nela funcionou, por algum tempo, um observatório astronômico. (in: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_Malakoff 

 

http://www.bn.br/
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Figura 67: Arsenal de Marinha em 
postal datado de 27de dezembro de 

1907. Sua construção data de 1850. 

Fonte: www.wikimapia.org 

Figura 68: A Torre Malakoff depois de restaurada na década de 1990 - Observe-
se a Praça Artur Oscar pelas copas das árvores próximo à torre, local onde existia 

o Arco do Bom Jesus que assinalava a passagem do povoamento para Fora de 

Portas.  

Fonte: Prefeitura do Recife 

 

Dentro das portas, no centro do ―Povo‖, denominação que na época se atribuía ao primeiro 

agrupamento do núcleo urbano inicial do Recife, a Igreja do Corpo Santo foi pioneira como 

igreja católica. O “Povo” que leva também o nome dessa igreja - “Freguesia do Corpo 

Santo” – deixa transparecer o grau de sua importância. Situada quase defronte à "Porta do 

Mar", desenvolveu ao seu redor uma povoação de “200 vizinhos devotos”.  

O escritor Mário Sette, em uma das crônicas publicadas no livro “Maxambombas
42

 e 

Maracatus”, faz uma pitoresca descrição da religiosidade popular, usos e costumes 

reconhecidos nas procissões do “Encerro” e dos “Passos” do começo do século XX. Nele, 

pode-se sentir a importância que a população atribuía aos cultos religiosos católicos: o 

comércio fechava, as varandas se adornavam, as pessoas compravam roupas novas e faziam 

comidas especiais. Essa ―Procissão dos Passos” sempre teve, segundo Sette (1981) “honras 

de esplendor e fama” marcando a época do ano em que acontecia: a população atribuía um 

valor de festa máxima, reunindo os parentes que muitas vezes vinham de outras localidades, e 

os amigos para festejar. As varandas das casas localizadas nas ruas onde o cortejo passava 

eram adornadas e lotavam de gente para ver a procissão. A forte presença da igreja católica 

fica evidente nesse texto quando Sette aponta a igreja como fonte de comunicação feita 

através dos toques dos sinos que tomavam no Recife de então quieto e silencioso, ares de “um 

                                                                         
42

 O termo ―Maxambombas‖ empregado nesse título refere-se ao antigo meio de transporte. Ver glossário ilustrado no apêndice. 
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escândalo de ruídos”. Os sinos, na época, exerciam esse papel comunicador não só para 

cerimônias religiosas como também para marcação de horas (toque da Ave Maria às 6 horas, 

almoço, toque de recolher), e comunicados de morte. Existia um código de toques conhecidos 

que espalhava a notícia. Para uma determinada área de abrangência pode-se dizer que os sinos 

funcionavam com uma rapidez e eficácia tanto quanto qualquer aparelho atual de 

comunicação. ―9 horas. Batia o sino de Santo Antônio. Sinal grave e imperioso, indiscutível. 

Fechava-se o comércio em atropelo. Saíam os caixeiros ansiosos de liberdade. Um velhinho, 

com uma comprida vara, apagava os combustores da praça (...) (SETTE, 1981:200). Na 

narração da procissão que escreve Sette fica claro também a participação das irmandades e o 

sentido do termo “Encerro” e “Passos”, assim como o clima de respeito, devoção e valor 

atribuído ao “Nosso Senhor dos Passos”. Essa imagem reproduz Jesus Crucificado que ficava 

tanto na Igreja do Corpo Santo como na Igreja do Carmo, porque ambas se denominavam 

proprietárias da imagem, motivo esse que gerava desavenças entre as irmandades:   

As irmandades passavam, de cruzes alçadas, para o Carmo. Na quinta-feira era a procissão 

chamada de encerro, porque a imagem do Senhor dos Passos ia do Corpo Santo ao Carmo, 

coberta. Ao escurecer, o Corpo Santo iniciava os seus dobres lentos, dolorosos, tristes. As 

ruas do velho Bairro do Recife pouco a pouco se movimentavam e o comércio em grosso 

fechava por completo. Grupos iam se adensando pelas calçadas e pelas pontes. Varandas 

enchiam-se. Punham-se nas janelas e sacadas castiçais com velas protegidas por mangas de 

vidro. Nos Arcos da Conceição e de Santo Antônio havia também muitas luzes. Os vetustos 

sobradões da Rua da Cadeia, de ordinário fechados e desertos, ganhavam uma vida que eles 

só haviam conhecido em épocas mais remotas. (...) Em todo trajeto gente muita à espera. A 

imagem de Jesus, velada por um dossel de seda roxa, era carregada pelos oficiais da Guarda 

Nacional. Via-se apenas a ponta da cruz de fora. Músicas, povo. E um cheiro de incenso 

que ficava depois por alguns momentos nas ruas vazias... No outro dia, à tarde, voltava o 

Senhor dos Passos à sua igreja. O comércio cerrava as portas mais cedo. (...) Afinal surdia a 

procissão, depois de uma expectativa de duas ou três horas, ouvindo os sinos e espreitando 

a boca da rua. - Lá vem o pendão?- Minha gente! Corra!- Vem perto! Havia sempre alguém 

lá por dentro e todos corriam à varanda. Aí é que era o pega para arranjar canto. Os mais 

sabidos já estavam abancados. Os donos da casa sempre ficavam por trás, trepados em 

cadeiras. E o grande pendão, com o seu S. P. Q. R. que o povo traduzia por "sopa, pão, 

queijo, rapadura", passava seguro pelo Rodrigão, o homem mais alto do Recife. Em 

seguida, os guiões das Almas e do Sacramento‖. (SETTE, 1981:348) 

 

 

O trecho do istmo além das portas, chamado “Fora de Portas”, até a data de construção da 

Igreja do Pilar, como já estudado, era um lugar praticamente desabitado, que servia como 

caminho entre o Recife e Olinda. De acordo com Pontual (2007), com a maré cheia, parte do 

istmo desaparecia transformando o Recife numa ilha. O istmo oferecia também suas margens 

como cais temporário para pequenas canoas, e se configurava num local de defesa munido de 

fortificações e baterias. Franklin Távora reporta-se ao istmo como um ―gigantesco traço de 

união posto pela natureza entre o Recife e Olinda” 
43

 e Barléus (2005) o define como uma 

                                                                         
43

 Francklin Tavora no texto: ―A Cruz do Patrão‖ in: WERNECK,1942: 245) 
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“costela” ou “linguazinha” na sua obra ―O Brasil Holandês sob o Conde João Maurício de 

Nassau”.  Esta obra, publicada pela primeira vez em Amsterdã em 1647, conta os feitos 

praticados por Maurício de Nassau, durante os oito anos que ficou no Brasil. Na sua tradução 

para o português em 1940, encontra-se a seguinte descrição sobre o istmo:  

 

De Olinda estende-se para o sul, entre o rio Beberibe e o Oceano, um istmo, de cerca de 

uma légua, assaz estreito e arenoso, semelhante a uma costela ou linguazinha. Como 

noutros lugares, colocou-o a Providência Divina fronteiro a esta costa contra os assaltos do 

mar. Na sua extremidade existiu uma povoação chamada ―Recife‖ ou ―Abrigo‖, talvez 

porque dentro deste e de uma outra língua de terra a ele semelhante, chamado Recife de 

Pedra, podem e costumam as naus abrigar-se para receberem e despejarem os 

carregamentos. Tinha esse povoado uma população densa, e no sítio em que o mar corta ao 

meio o istmo arenoso é o surgidouro das naus maiores, por causa da notável profundidade. 

Defronte deste, onde morre o Recife de Pedra, que deixa passar as ondas aqui e acolá, 

existiu uma torre surgindo das vagas com o nome de Castelo do Mar, para diferençar-se do 

que se via no recife de terra ou areia, denominado Castelo da Terra e pelos portugueses 

Castelo de S. Jorge. (BARLÉUS, 2005:60) 

 

Com característica de uma faixa estreita e despovoada de terra, com margens limitadas pelo 

rio e o mar, o istmo era um lugar ideal para a prática de atrocidades, de onde ficou sendo visto 

como um lugar desprotegido, ermo e assombrado (figura 69).   

 

 
Figura 69: Pintura atribuída a Frans Post – Postdan Alemanha c1640 – A pintura foi realizada desde o Forte São Jorge 

situado no istmo em direção ao povoado do Recife. Observa-se ao fundo a porta da terra, a direita a cidade Maurícia na ilha 

de Santo Antônio e parte de Boa Vista com o Palácio de mesmo nome, em primeiro plano. 
Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Modulo 1  - Pesquisa do Prof. Luiz Mota Menezes – Recife 2002 

 

Indo do Recife a Olinda pelo istmo, depois das fortificações, “Forte de São Jorge” e “Forte 

do Brum”, e antes de chegar ao “Forte do Buraco”, ficava a “Cruz do Patrão”, marco 
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preferido pelos escravos, que ali se reuniam na prática de feitiços e outras magias, 

principalmente nas noites de São João. A construção deste monumento não tem data precisa, 

mas, segundo Cavalcanti (1977), situa-se entre 1745 e 1776. Sabe-se que em 1816, por 

ocasião do início de algumas obras de melhoramento do porto do Recife, a “Cruz do Patrão” 

já existia. Sua denominação de Cruz do Patrão talvez remeta à figura de “patrão-mor do 

porto”, funcionário que tinha naquele tempo, sob sua responsabilidade o serviço marítimo do 

porto. Este monumento também marcava o lugar que servia de cemitério para “negros novos” 

ou escravos que chegavam da África e morriam sem conversão ao catolicismo e sem batismo.  

Maria Graham no seu diário relata horrorizada a maneira degradante deste cemitério 

localizado no istmo, junto à Cruz do Patrão: “... o areal era deserto e onde existia o cemitério 

de escravos e negros pobres indigentes, lugar onde os senhores mandavam inumar os 

escravos mortos, o que era feito geralmente em covas rasas que as águas do mar exumavam, 

deixando à mostra os corpos em putrefação”. Relata também que depois de um passeio por 

Olinda encontrou cães a devorar os cadáveres dos negros: ―Os cães já haviam começado uma 

tarefa abominável. Eu vi um arrastando o braço de um negro de sob algumas polegadas de 

areia, que o Sr. havia feito atirar sobre os seus restos”. (apud: NASCIMENTO, 2008:140) 

James Henderson, viajante e diplomata inglês, assim como Maria Graham, também esteve no 

Brasil entre os anos de 1819 e 1821, e igualmente relata o horror que acontecia no istmo, 

quando escreve sobre a volta de um passeio de Olinda ao Recife.
44

 Segundo ele, no meio do 

caminho, foi surpreendido com ossos humanos à mostra sob as areias do istmo:  

...bastante impressionado com a aparição de um crânio humano e seus ossos, perto de um 

marco de sinalização colocado entre os dois fortes. Bastante impressionado por tão 

inesperada visão e movendo-me lentamente com o sentimento de que aquilo havia sido 

feito para amedrontar, sem nenhuma outra idéia a não ser a de que eram restos de alguma 

pessoa assassinada, encontrei-me no meio de ossos humanos espalhados na superfície do 

banco de areia. Comecei então a suspeitar que fosse cemitério dos negros, o que me foi 

confirmado, quando da minha chegada ao Recife. (apud:NASCIMENTO,2008:140) 

 

“A Cruz do Patrão, além de ser o ponto onde se enterravam os negros, definia também um 

espaço onde se executavam condenados por fuzilamento, cerimônia que era assistida por 

civis e militares― e que serviam, segundo as autoridades militares da época, de exemplo aos 

soldados a fim de que ”jamais se afastassem do cumprimento dos seus deveres para não 

                                                                         
44

 Escreveu o livro (ainda sem tradução para o português), A history of Brazil: comprising its geography, commerce, colonization, aboriginal 

inhabitants (Uma história do Brasil: compreendendo sua geografia, comércio, colonização, habitantes aborígenes), publicado em Londres, 

em 1821. Fonte: Fundaj 
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terem morte igual ao camarada cujo cadáver observavam” (CAVALCANTI, 1977:13). O 

último fuzilamento, segundo notícia do jornal Diário de Pernambuco, foi realizado em seis de 

maio de 1850. A Cruz do Patrão balizava a entrada no porto como se pode ler o texto de 

Henry Koster, adaptado ao português atual:  

Para entrar no porto, vindo de alto mar, ponha em linha reta o Forte do Picão e o Forte do 

Brum, até ter a ponta de Olinda diretamente ao Norte; então vire até fazer coincidir a Cruz 

do Patrão com os coqueiros de Santo Amaro. Rume, agora, em direção à mesma Cruz do 

Patrão até alcançar a parte interna dos arrecifes, ficando o Forte do Picão ao Sul. Aí se pode 

ancorar ou então prosseguir para o Sul, para o Porto do Mosqueiro. (Artigo: A Cruz do 

Patrão. Henry Koster. Viagem ao Nordeste do Brasil, 1816. Fundaj) 

 

O lugar entrou no imaginário coletivo povoado de lendas e causos, que afirmavam que ―todo 

aquele que passasse de noite perto dela, ouviria gemidos angustiados, várias almas penadas, 

ou seria perseguido de infames espíritos”. Sobre o istmo e a Cruz do Patrão, Vanildo Bezerra 

Cavalcanti na obra “Recife do Corpo Santo” e Gilberto Freyre em “Assombrações do Recife 

velho” citam a crônica “A Cruz do Patrão” de Franklin Távora e a lenda da “Coroa Preta”:   

Fácil sepultura pode abrir na areia frouxa, nas águas mansas do Beberibe ou nas ondas 

cruzadas do Atlântico a mão amestrada a ocultar as vítimas do punhal que ela branda. (...) 

Antes de se haver feito a nova estrada que por Santo Amaro põe o Recife em comunicação 

com Olinda, ninguém se animava a passar desacompanhado, de noite, pelo istmo. Os 

matutos que tinham de vir desta, ou voltar daquela cidade, aguardavam para fazer à maré-

seca, que lhes permitia beirar o rio, em certos pontos por entre mangues, deixando a alguns 

passos a cruz fatídica. Os canoeiros tinham o cuidado de navegar por dentro a fim de 

escusar a sua vista. Mas o que mais particularizou sempre a Cruz do Patrão foram tradições 

de espíritos infernais, bruxarias e outras quejandas. (CAVALCANTI, 1977:93 a 97) 

 

A Cruz do Patrão é uma coluna de ordem dórica de alvenaria encimada por uma cruz 

esculpida na pedra com seis metros de altura por dois metros de diâmetro. “A coluna foi 

construída em meio ao istmo, mas atualmente se encontra à beira do cais que a protege da 

erosão fluvial...”. (CAVALCANTI, 2006:97) Misturada com as construções do porto, tornou-

se de difícil acesso.  O monumento resistiu ao tempo, às investidas da maresia, à mudança de 

lugar e à falta de cuidado que o homem tem com suas antigas construções. Seu valor está na 

simbologia, no imaginário coletivo, no que representa para o lugar (figura 70 e 71). 
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Figura 70: Cruz do Patrão - ―Uma cruz de pedra elevada 

sobre a península de areia, em face da passagem maior, 

serve com alguns edifícios de Olinda de guia aos pilotos.‖ 
L. de TOLLENARE, Notas Dominicais (1816-17) 

Fonte:Secretaria de Educação e Cultura de PE, 1978: 19 

Figura 71: Cruz do Patrão fora do seu lugar original, mas 

ainda dentro da área do Porto do Recife – foto de 2007 

Fonte: Prefeitura do Recife 

 

O istmo, lugar de magia, de encontros furtivos e deserto, teve seu impulso inicial como 

desenvolvimento urbano a partir da construção da capela de Nossa Senhora do Pilar. Esta 

afirmação encontra-se em Guerra (1970), que também relata que do Forte de São Jorge 

iniciaram-se dois arruamentos: um em direção ao forte do Brum e outro em direção ao Forte 

do Bom Jesus, que foram o início do traçado de ruas até hoje em dia existentes como a atual 

Rua de São Jorge.
45 

 

Em Pereira da Costa (1985), encontra-se o relato de dois caminhos cobertos que ligavam as 

fortalezas partindo do Forte São Jorge.  

(...) Com a restauração de Pernambuco do domínio holandês, perdeu logo o forte de S. 

Jorge esta denominação, e assim, já no inventário do que se achou nas forças do Recife, 

procedido em 1654, figura com a de Forte da Terra, situado entre o forte do Brum e as 

baterias da porta do Recife, que ficava à entrada da Rua dos Judeus, hoje Bom Jesus. 

Abandonado então o forte – por não ser de nenhuma utilidade para a defesa desta praça – 

caiu em ruína, e foi mesmo mandado demolir por ordem régia;... O Forte Velho, de Terra, 

ou de S. Jorge, como é assim chamado nos nossos anais históricos (...) dele partiam duas 

estradas cobertas, uma com a extensão de 600 passos, que terminava no forte de Bom Jesus, 

e outra com a de 300, que chegava às confrontações do de Diogo Pais, ou do Brum, 

estradas estas mandadas construir pelo General Matias de Albuquerque, nas proximidades 

da invasão holandesa.‖ (PEREIRA DA COSTA, 1985:504/507/508. 1630-Vol. 02) 

                                                                         
45

 Texto original: ―É, incontestavelmente da construção da antiga capela de Nossa Senhora do Pilar que vem o povoamento de Fora de 

Portas, isto pelas alturas do ano de 1683, data do término das obras de sua construção, que tiveram seus alicerces plantados em 1680‖. 

(GUERRA, 1970:20) 



109 
 

 

Rabelo (1979) quando relata a mudança de sua família do interior para Recife em 1908, 

descreve o istmo e o lugar Fora de Portas, na época já com uma população bastante 

significativa: 

(...) minha família veio, nos começos de 1908, morar no Recife; não propriamente na 

cidade, mas, como diziam os moradores, em Fora de Portas. Antigamente a cidade do 

Recife ia até a porta que fechava, pelas bandas no norte, o recinto onde se alinhavam as 

poucas ruas que iam ter à balsa ... Quem saísse para o lado de fora é que tinha de ir a 

negócios em Olinda, pelo longo e arenoso caminho do istmo; e no sentido contrário viesse 

pela mesma trilha, eram pescadores que vinham vender peixes e crustáceos bem ao pé da 

porta. Com os anos é que se levantaram as fortificações ao comprido do istmo e então o 

caminho dos que iam a Olinda foi também o caminho dos homens de armas que 

guarneciam os fortes do Brum, do Buraco e de São Jorge. De tanto ir e vir, o caminho foi se 

enchendo de casas e se fazendo rua – a rua que se chamou primeiramente do Pilar e mais 

tarde de São Jorge. 

Loreto Couto diz que a origem da rua se prende à construção da capela de Nossa Senhora 

do Pilar,....Quando outras ruas correram paralelamente à de São Jorge – a do Farol pelo 

lado do mar e a do Brum pelo lado do rio, todo esse pedaço de península ficou como o 

antigo nome de Fora de Portas. (RABELO, 1979:15) 

No início do Século XX, na grande reforma que o Bairro do Recife e o Porto receberam, o 

istmo foi rompido, abrindo-se uma grande abertura para passagem das águas do rio. Esse 

rompimento não ficou só no aspecto físico, com ele interrompeu-se também um ―sentido de 

Lugar‖, uma memória histórica e identidade local. Essa reforma e o início da urbanização do 

Recife é o que se estuda a seguir. 

 

3.3- PRIMEIRA URBANIZAÇÃO DO RECIFE: INFLUÊNCIA PORTUGUESA E 

HOLANDESA.  

Singular em vários aspectos, o Recife apresenta uma característica que a diferencia da grande 

maioria das chamadas cidades portuárias: foi construída em função do porto natural existente, 

pronto para uso. Este aspecto, aliado ao da localização geográfica, foi fundamental para 

determinar a fixação do lugar como cidade.  No entanto se o porto recebeu um valor 

excepcional como potencial de intercâmbio de mercadoria da recém terra descoberta, a 

pequena faixa de terra de apoio a este porto deixou muito a desejar tanto aos portugueses, 

primeiros a habitá-la, quanto aos holandeses invasores e responsáveis pelo seu avanço não só 

físico como também econômico. Os primeiros preteriram Recife a Olinda em função do 

relevo desta última, que de acordo com a visão que tinham a respeito de defesa da cidade, as 

elevações e a possibilidade que essa dava para ver o inimigo chegando foi considerada mais 

apropriada. Os holandeses inviabilizaram Olinda pelo mesmo motivo de defesa, justamente 
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porque traziam uma idéia de defesa aos moldes da Holanda onde a barreira de água era muito 

mais eficiente que a colina. Entre os fatores para escolha do lugar, além do de ―defesa‖, outros 

também contribuíram de forma tão ou mais intensa, como o fator ―estratégico-militar‖ 

considerando-se que o sítio do Recife poderia ser transformado num lugar seguro e 

invencível; o ―mercantil‖ pela proximidade do porto, segurança dos navios e carregamentos 

de açúcar; e o ―Cultural‖ pela experiência que os invasores tinham no domínio das águas na 

Holanda. 

Conquistada Olinda, quando da invasão holandesa, que a tornou imprópria para moradia, a 

pequena porção de terra do istmo fortificada tornou-se insuficiente para toda a população ali 

alojada. No Recife, ficaram soldados e gentes da administração, além de alguns moradores 

que permaneceram na minúscula dimensão dessa aldeia que inviabilizava também a 

construção de outras casas.  

Esse primeiro período de conquista dos holandeses foi marcado por levantamentos 

topográficos que constataram a fragilidade da segurança de defesa, questão que deu início ao 

plano de fortificação. Primeiro projetaram e executaram uma grande fortificação, em forma 

pentagonal, a de "Cinco Pontas" tendo por finalidade a defesa da parte Sul da ilha, depois 

outra situada junto ao Rio dos Afogados e quatro redutos, que junto com o Forte do Brum 

fechavam o sistema de defesa voltados para o mar. Na ilha de Antônio Vaz, onde havia 

algumas casas e um convento dos capuchinhos, seguido de um convento franciscano, 

construíram junto a este último o Forte Ernesto. Formou-se assim um sistema de defesa que 

passava, como se pode observar na figura 73, pelo Forte de São Jorge já bastante danificado 

naquela época. 

  
    Figura 72: O Recife em 1639 – Plano de Pieter Post. 
    Mapa Vingboons – detalhe. 1-Ilha de Sto Antônio; 

    2- Primeiro núcleo ―Recife‖; 3-Forte de São Jorge  

    Fonte: Menezes, 2000 - interferência da autora 

Figura 73: Mapa Vingboons. Traçado diretor com o eixo do 
Plano e sistema fortificado 1-forte São Jorge 

Fonte: Menezes, 2000 
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Quase uma década após a tomada de Pernambuco pelos holandeses, e com a chegada de 

Maurício de Nassau em 1637, o Recife conheceu uma nova fase, que marcou o domínio 

holandês e que, segundo o professor José Luis Mota Menezes “permite surgir, vez em 

quando, a afirmação de que os holandeses seriam melhores colonizadores que os lusitanos” 

na confusão que se faz entre colonização e período de governo. No caso do Recife, ainda de 

acordo com este professor, o Conde de Nassau, reeditou o mecenato italiano
46

, quando 

incentivou o patrocínio de artistas e literatos, e mais amplamente, de atividades artísticas e 

culturais. ―É esse Governador, que por sua atuação, presa de uma brilhante formação 

humanista, vai permitir a criação do mito civilizador”. (MENEZES, 2000) 

Nassau traçou um plano político e pôs em prática uma organização administrativa que incluía 

várias ações interligadas, entre elas aquela voltada para a reorganização urbana na ilha de 

Santo Antônio, verificada nas figuras 72 e 73. Significativas para a compreensão do que se 

realizou em Pernambuco, precisamente no Recife, por aquele Governador, as duas figuras 

indicam, no plano urbano, além do projetado, o já existente, ou seja, indicações de ruas e 

canais, trincheiras e edifícios, e também o sistema integrado de fortificações que se articulava 

entre as partes de todo o Recife.   

Para integrar a novo lugar (ilha de Santo Antônio) ao istmo e considerando o caráter 

espontâneo da aldeia portuária, o projeto traçava uma linha artificial, aproveitando a natural 

(linha eixo existente), que passava pela parte mais alta de terra desde ―Fora de Portas‖ e a 

prolongava em um plano de traçado axial, “vinculado a um princípio extremamente simples e 

comum, sem grandes recursos eixo-igreja-passagem para a ilha; ruas ortogonais ao eixo 

diretor e este se encurvando por força da forma da península”. (MENEZES, 2000). 

Com esse novo conceito de cidade, numa atitude diferente daquela portuguesa, acostumados a 

ocupar a faixa litorânea, os holandeses expandem o povoamento em direção ao continente 

interligando o antigo istmo a ilha de Antônio Vaz, depois ”Nova Maurícia” e atualmente 

Bairro de Santo Antônio, através de uma primeira ponte, a Ponte Maurício de Nassau, 

construída na linha do traçado projetado. A ponte, que foi totalmente reconstruída, marca um 

                                                                         
46

 Mecenato é um termo que indica o incentivo e patrocínio de artistas e literatos, e mais amplamente, de atividades artísticas e culturais. O 

termo deriva do nome de Caio Mecenas (74ac – 64ac), um influente conselheiro de Otávio Augusto que formou um círculo de intelectuais e 

poetas, sustentando sua produção artística. O comportamento de Mecenas tornou-se um modelo e vários governos valeram-se de artistas e 

intelectuais para melhorar a própria imagem. Esse tipo de incentivo à arte tornou-se prática comum no período renascentista, que buscava 

inspiração na Antiguidade grega e romana, e vivenciava um momento de pujança econômica com o surgimento da burguesia. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org 
 

 

http://pt.wikipedia.org/
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primeiro passo não só para mudança de ocupação e evolução urbana como também a primeira 

refuncionalização do primeiro assentamento urbano do Recife. 

 

Na aldeia, os judeus vindos ao Brasil nesse período, aterraram o rio e construíram uma rua 

que prolongou aquele eixo determinado pela Porta da Terra. Trata-se da atual Rua do Bom 

Jesus, cujo prolongamento é a Rua de São Jorge que dá direto na Igreja de Nossa Senhora do 

Pilar. Esse traçado pode ser observado na figura 74 abaixo: 

 
Figura 74: Mapa do Recife 1856 – 1-Área do Pilar;  2- Igreja do Pilar (antigo Forte São Jorge);3-Rua de São Jorge; 4- Rua 
do Bom Jesus (Rua dos Judeus); 5- Rua Marquês de Olinda (R. da Cadeia) 6- Ponte Maurício de Nassau; 7-Forte do Brum 

Fonte: mapa – Prefeitura do Recife – Interferências da autora  

 

Os holandeses voltaram atenções maiores para Santo Antônio, uma vez que, pouco se podia 

fazer na aldeia devido às limitações da área. Implantou-se então um novo urbanismo aos 

moldes do que já se fazia na Europa, precisamente na Itália, além da experiência vivenciada 

na Holanda, em Amsterdã, que mantinha importantes reformas urbanísticas, ampliações de 

canais antigos, acréscimo de outros e fortificação de toda a cidade com inúmeros baluartes. A 

reforma urbana do Recife foi confiada a Pieter Post, engenheiro, irmão de Frans Post, pintor 

da comitiva de Nassau. A área onde os holandeses resolveram edificar uma cidade mostrava 

características difíceis uma vez que era cheia de alagados, gamboas
47 

e maceiós,
48

 o que por si 

só dificultava qualquer tarefa. Como solução encontrada para efetuar o projeto, o conde 

                                                                         
47

 Gamboa, segundo Aurélio, é um local, no leito dos rios, onde se remansam as águas, dando a impressão de lago sereno. Ver glossário 

ilustrado 
48

 Maceió é um lagoeiro, no litoral, formado pelas águas do mar nas grandes marés, e também pelas águas da chuva. Ver glossário ilustrado 
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Maurício de Nassau aterrou os terrenos baixos e pantanosos, neles criando ruas e canais. 

Urbanizou assim a antiga ilha de Antônio Vaz nos moldes europeus: traçado regular, 

saneamento, escoamento das gamboas, construções de pontes e diques. Para o lugar Fora de 

Portas, localizado além da paliçada, no lado oeste da cidade, Maurício de Nassau determinou 

que ali se depositassem os lixos, os detritos e imundícies. O objetivo foi também o de aterrar 

os mangues ali existentes ganhando assim terreno para expansão de novas construções.  Outra 

medida foi a introduziu no Recife do calçamento de algumas ruas com ladrilhos holandeses e 

a construção de amplos jardins e dois grandes palácios, o de Friburgo e o da Boa Vista 

(Figuras 75 e 76).  

  
Figura 75: Palácio de Friburgum – Frans Post de 1647 

Fonte: FUNDAJ 
Figura 76: Palácio da Boa Vista –Frans Post de 1647 

Fonte: FUNDAJ 

 

Pôs em prática uma inteligente estratégica política: em 1638 confiscou os engenhos 

abandonados e levou-os a leilão. Conclamou os portugueses e brasileiros a voltarem para os 

canaviais oferecendo-lhes garantias para trabalhar e liberdade de pensamento. Com dinheiro 

emprestado pela Companhia das Índias Ocidentais, os senhores adquiriram seus antigos 

engenhos e, enquanto Nassau governou, 120 dos 166 engenhos existentes voltaram a 

produzir. Em 1644, quando todas as obras idealizadas no período holandês estavam 

concluídas, o Recife era a cidade mais bem construída da América Atlântica. 

Após o domínio holandês continuou o desenvolvimento do Recife, graças aos movimentados 

negócios do porto, realizados por comerciantes portugueses, passando a categoria de Vila em 

1709, com a denominação de Vila de Santo Antônio do Recife, depois Recife quando elevado 

à categoria de cidade em 1823. Quatro anos depois, em 1827, tornou-se capital da província 
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demonstrando no início do século XX grande avanço, inclusive com a função portuária que 

alcançou grande progresso comercial a partir das exportações de algodão.  

 

3.2- PRIMEIROS MELHORAMENTOS E REFORMAS DO BAIRRO DO RECIFE E DO 

PORTO 

A cidade do Recife e principalmente o Bairro do Recife sempre mantiveram uma estreita 

ligação de complementaridade com o Porto do Recife que alcançou no começo do século XIX 

a terceira posição de importância nacional em função do comércio em grande escala não só do 

açúcar como do algodão. Nessa época, a economia em alta influenciou diretamente, com 

fortes impactos, a estrutura das cidades, o crescimento deu-se de forma exagerada e tanto o 

porto quanto a cidade pediam melhoramentos e adaptações às novas demandas. É nesse 

período que começou a elaboração de projetos e planos de reforma do Porto do Recife, 

orientados pelo discurso da necessidade de viabilizar aumento da navegação e melhoria do 

acesso à área de armazenamento de mercadorias.  

Paralelamente às reformas do porto foram polêmicos os projetos e planos de melhoramentos 

do Bairro do Recife, super povoado e desorganizado em termos urbanísticos, com uma 

população em 1910 de 13.204 habitantes, distribuídos em 1.180 casas, sobrados, sobrados-

cortiços e sobrados-bordéis, nos dizeres de Gilberto Freyre, em “Sobrados e Mucambos” 

(Figuras 77 e 78). 

 
  Figura 77: Vista do casario do Bairro do Recife – 1865. Cais do Arsenal da Marinha 

  Fonte: foto de João Ferreira Vilela. in: http:www.longoalcanceavatar_201  
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O cenário do início do século XIX no Bairro do Recife é aquele inserido no processo de 

crescimento econômico e formado fisicamente por alta densidade construtiva, cujos usos 

estão relacionados às atividades portuárias, como os trapiches de açúcar, oficinas, 

estabelecimentos de comércio exterior, armazéns de algodão, hospedarias, hotéis e poucas 

residências. A maioria da população estabeleceu moradia no Bairro de São José, enquanto o 

comércio varejista e a administração pública ficaram no Bairro de Santo Antônio.  

 
Figura 78: 1870- Vista da área portuária do Recife: 1- Rua da Cruz, atual Rua do Bom Jesus; o hotel ―Grand Hotel de 

L´Univers‖ e os prédios antigos alguns com mais de 6 andares. 2-Intenso movimento do Porto; 3-Becos estreitos e sombrios.  

Fonte: foto de Guilherme Gaensly. in: http:www.longoalcance.com.br  

 

As características do Bairro do Recife, assim como as características de seus moradores, usos 

e a falta de participação popular nas reformas urbanas, desenvolvidas no começo do século 

XX, ficam claras no texto de Rabello (1979), morador de Fora de Portas, na ocasião da 

reforma:  

Até 1910, o bairro do Recife conservava o ar de povoação fechada, bastando-se a si mesma, 

das suas origens. Podia-se viver dentro ou fora das portas sem ter necessidade de atravessar 

a ponte e procurar, do outro lado, os bairros em que a cidade posteriormente se estendeu. Aí 

os moradores se ocupavam de atividades ligadas ao mar – ao ancoradouro, à Alfândega, ao 

Arsenal de Marinha, ou aos armazéns de açúcar, ou aos escritórios da Great Western e da 

Ferro Fabril, ou às Fundições do Brum, ao Telégrafo, aos correios e aos bancos 

estrangeiros; e ainda de ofícios menores como eram os tanoeiros, os catraieiros, os 

carroceiros, os caixeiros de loja. 
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O bairro tinha uma população estável, morando anos e anos na mesma rua e até na mesma 

casa. Por isso, teria de fazer enorme celeuma o boato de que o governo ia pôr a baixo ruas 

inteiras, quase todo o bairro, a fim de construir o novo porto. Durante meses, os moradores 

de fato liam, quase diariamente nos jornais, notícias de que a empresa construtora do porto 

tinha entrado em acordo com proprietários ou seus herdeiros para a desapropriação das 

casas que seriam imediatamente demolidas. (RABELLO, 1979:19) 

A reforma do bairro e as conseqüentes demolições de fato começaram em 1909, mas as idéias 

de modernização e melhoramentos das instalações do porto e equipamentos urbanos surgiram 

ainda em 1815, tendo o porto a partir desta data sofrido várias reformas e adaptações, 

intensificadas com a criação da Companhia do Porto do Recife, desde 1845. A maior reforma 

e remodelação do porto ocorreram no começo do século XX, até 1917, atendendo à 

necessidade urgente de adequar suas estruturas portuárias à expansão comercial, uma vez que 

o porto encontrava-se em plena efervescência econômica na época, era o grande concentrador 

do comércio exportador e importador, das finanças nacionais e estrangeiras, dos serviços 

públicos básicos (como os transportes ferroviário e marítimo), além das comunicações.  

O porto, que tantos interesses despertou, manteve até o início do século XX sua excepcional 

forma natural, como nos dizeres de Charles Darwin referindo-se ao Recife em 1836: "Duvido 

de que em todo o mundo haja outra estrutura natural que apresente aspecto tão artificial (...) 

vários quilômetros em absoluta linha reta paralela à costa e pouco distante desta (...) como 

um quebra-mar construído pela mão dos ciclopes." (PREFEITURA DO RECIFE, 2007)  

A partir daquela data, a zona portuária sofreu uma mudança radical, que abrangeu 

praticamente todo o Bairro do Recife em consequência do envolvimento existente entre os 

dois. O núcleo original do Bairro foi demolido para dar lugar a um traçado influenciado pelo 

urbanismo francês do século XIX, alargando ruas, como a Marquês de Olinda, criando outras, 

a exemplo da Avenida Rio Branco. O discurso para as reformas incluía a defesa sanitarista 

que apontava o Recife como um centro sujo e infecto, com ruas estreitas, mal ventiladas e 

escuras.  

Com um crescimento acima do que sua estrutura e seu espaço físico permitiam, o Recife 

vinha desde o século XIX convivendo com uma situação de insalubridade alarmante. O alto 

adensamento da população local, somada a uma população não permanente que vinha através 

do porto, desafiava a saúde pública que pedia melhoramentos. Enquanto as políticas públicas 

tentavam encontrar em exemplos já consolidados de reformas das cidades solução para o 

problema do Recife, elevava-se o índice de mortalidade, pela epidemia de varíola, febre 

amarela, e cólera.  
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O discurso higienista constituiu-se na mais forte justificativa aliada ao sanitarismo. As 

habitações menos abastadas foram as primeiras a serem derrubadas, consideradas focos de 

doenças e, consequentemente, ameaças constantes à saúde pública. Quarteirões inteiros foram 

condenados pela leitura da insalubridade, os prédios mais antigos foram considerados prova 

de atraso e incompatíveis com o progresso. Na primeira década do século XX, Rabello (1979) 

descreveu a questão da seguinte forma:  

(...) Cláudio morreu de bexigas. Num certo domingo, ele sorria com a sua boca ingênua de 

adolescente, no seguinte dormia profundamente num caixão que os colegas de trabalho não 

puderam acompanhar a Santo Amaro. A varíola chamada hemorrágica consumira-o em 

poucos dias. 

No Recife de então, a bexiga era como um fogo de monturo. Por um tempo parecia extinto, 

debaixo das cinzas; mas vinha uma ventania e acendia de novo a labareda, que logo se 

alastrava e enfurecia. Então famílias inteiras, em casas contíguas, em quarteirões e ruas, 

eram acompanhadas pela doença. Chegavam as autoridades sanitárias e isolavam os 

doentes no Hospital Santa Águeda ou no Lazareto do Pina. Acreditava-se que a bexiga 

tinha por causa os miasmas, as emanações pútridas, os ares corruptos, os banhos de rio. A 

gente do povo, quando não se pegava com os advogados da peste – São Sebastião, São 

Roque, São Brás, São Pantaleão e Santo Amaro, recorria aos purgantes de óleo de rícino, 

aos clisteres de leite ferrado, aos vomitórios, às fricções com papoula, ao abafamento com 

baeta encarnada. E os caixões saindo pelas portas das casas, noite fechada, para os enterros 

sem acompanhamento, à luz de velas. (...) O povo acredita-se castigado pela cólera divina: 

as procissões de penitência e os ex-votos eram a melhor terapêutica não só para a bexiga, 

como para a bubônica, que nos bairros de casas mais velhas fazia uma companhia constante 

à população. Éramos vacinados contra a varíola, mas mesmo assim enchíamo-nos de pavor, 

ao saber que a doença vinha vindo, casa por casa, na direção da nossa. (RABELLO, 

1979:34-35) 

 

O resultado para essa situação foi o chamado “arrasa quarteirão”, dando lugar a um novo 

padrão de ocupação que dominava as diretrizes do fazer da época, com uma nova ordem 

estética influenciada pela concepção francesa que dominava as práticas e ações do mundo.  

 

Os valores eram norteados pelo pensamento das elites ancoradas pelos novos padrões de 

operação portuária, e pelos princípios higienistas e sanitaristas. Fiel a essas duas vertentes que 

proliferaram em todo o país, o antigo traçado foi substituído pelas largas avenidas em 

perspectivas ao estilo “Hausmanniano”.  

 

Tendo a Praça Barão do Rio Branco como “ponto de fuga” projetaram-se duas avenidas 

unindo o mar ao rio no que ficou conhecido como “bota abaixo”, destruindo-se 

absolutamente tudo o que estava no caminho, não importando se eram vestígios 

arquitetônicos e urbanísticos de uma época, registros documentais da vida e do fazer colonial 

(figura 79).   
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Figura 79: Bairro do Recife em 2007 -traçado urbano da Reforma do Porto e do Bairro no começo do século XX. 
Fonte: Foto por satélite. Google maps 2007 – Interferência da autora 

 

Para a Av. Marquês de Olinda, uma das duas grandes avenidas projetadas, e que se chamava 

antes da reforma Rua da Cadeia, o projeto idealizou e concretizou seu alargamento, arrasando 

o conjunto pátio/Igreja do Corpo Santo, um dos maiores e mais antigos templos católicos da 

cidade. A igreja foi edificada em meados do século XVI, transformada em Igreja Luterana 

durante o governo holandês, matriz em 1655, ampliada por duas vezes, uma em 1703 e outra 

no período de 1800 a 1812. A demolição ocorreu em 1913 e em seu lugar surgiu essa retilínea 

avenida, calçadas decoradas, quadras tipo ―ferro de engomar‖ e edifícios ecléticos apelidados 

de "bolo de noiva" (Figura 80). Sette (1985) resume a reação dos populares acerca das 

reformas do Bairro e especificamente sobre a demolição da Igreja do Corpo Santo da seguinte 

forma: 

 

Populares gostavam de ver o avanço das obras de reforma do bairro. Aos espíritos moços 

fazia bem aquele derrubamento em massa, aquele aniquilamento de vielas e becos, para que 

tudo se reerguesse novo, amplo, arejado. Às vezes, encontrava-se por ali quem, não 

querendo acompanhar inteiramente essas opiniões e entusiasmos ponderasse: - A gente vai 

ter saudade disto tudo mais para diante...‖ (....)―Detinham-se demoradamente diante da 

Igreja do Corpo Santo que ia abaixo também, como os sobrados defronte. As picaretas 

investiam com vontade as grossas paredes... Janelas se escancaravam a olhos crentes e 

ateus, mostrando as reentrâncias dos altares, as bocas dos túmulos despovoados, os recantos 

dos nichos sem santos, a solenidade das arcadas sem trânsito, o tablado do coro sem 

cânticos. (SETTE,1985:184/185 in: GOMES, 2006: 112)  
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1- 1-Av. Marquês de Olinda  
2- 2-Av. Rio Branco  
3- 3-Praça Rio Branco  
4- 4-Ponte Maurício de Nassau 

5- 5-Ponte Buarque de Macedo 
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Figura 80: Demolição da Igreja do Corpo Santo em 1913. Á direita Largo e Igreja do Corpo Santo em 1860. Desenho de L. 

Schlappriz. Litogravura de F. H. Carls. 
Fonte: arquivo da Fundaj 

 

Depoimento dessa desenfreada demolição é também encontrado em Rabello (1979): 

Espetáculo de terremoto foi a demolição do trecho que vai da Lingüeta para as duas pontes 

– a do Recife e a Buarque de Macedo, onde ruiu o casarão da Associação Comercial, 

indenizados os comerciantes com a quantia de duzentos e cinqüenta contos de reis, e a Bela 

igreja do Corpo Santo, pela qual o bispo Dom Luís de Brito recebeu a importância de 

seiscentos contos. Um único protesto se ouviu, contra o atentado da demolição da velha 

igreja, testemunho da fundação do Povo da Ribeira de São Miguel: o do cônego Arcoverde. 

Ao tempo dominava a embriaguez do novo: botar abaixo sobrados coloniais para no lugar 

erguerem-se edifícios de estilo moderno; substituir becos e vielas malcheirosas por largas 

avenidas macadamizadas e batidas pelo sol. Em lugar do Recife do Senhor Conde da Boa 

Vista, uma nova Liverpool, em cujo porto atracassem navios das cinco partes do mundo. 

(RABELLO, 1979:20) 

 

A outra avenida que se diferencia no traçado é a Avenida Rio Branco, criada na união das 

linhas da Ponte Buarque Macedo com o ponto (Praça Rio Branco ou marco Zero) de partida/ 

chegada da Avenida Marquês de Olinda. O bairro do Recife transformou-se num grande 

―canteiro de obras‖. Para realizar o projeto de melhoramento e modernização do porto e 

realizar obras complementares referentes à acessibilidade, foram realizados aterros 

aumentando a área do bairro para 90 ha dos 73 ha já existentes. Foram reforçados os diques e 

destruídos fortes, entre eles o do Picão do séc. XVII, marco da história de Pernambuco que 

ficava nos arrecifes.  

 

Essa destruição em massa, que caracterizou o projeto de remodelação do porto de 1909 até 

1917, pode ser melhor entendida através da observação da significativa documentação 

fotográfica da época, que segue exemplificando o ocorrido:  
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     Figura 81: Cais do Porto em construção e novos edifícios construídos 

  Fonte: arquivo da Fundaj 

 

 
    Figura 82: Obras do porto com a Torre Malakoff ao fundo 1913  

 Fonte: arquivo da Fundaj 

 

 
    Figura 83: Construção dos armazéns do porto - 1913 

 Fonte: arquivo da Fundaj 

 



121 
 

 

 

 
  Figura 84: Construção da Avenida Rio Branco  

  Fonte: arquivo da Fundaj 

 
Figura 85: Construção da Praça Rio Branco  

  Fonte: arquivo da Fundaj 

 
 

 
 

        
Figura 86: Rua da Cadeia anterior à Reforma, com o arco da Conceição na cabeceira- Atual Marquês de Olinda. À direita a 
Avenida Marquês de Olinda -1940- Foto de Benício Dias 

Fonte: arquivo da Fundaj 

 

Para se ter uma visão geral do que representaram as reformas portuárias no decorrer do século 

XX e do que foi essa reforma do Bairro do Recife de 1909/1913, mostra-se o mapa 

demolições e construções encontrado no Atlas Arqueológico49 (Figura 87). 

                                                                         
49

 Realizado pelo prof. arquiteto José Luiz da Mota Menezes, durante 4 anos (1997-2000) ―O Atlas Arqueológico é formado por sete 

módulos independentes, porém interligados: edifícios desaparecidos, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, fornecimento 

de energia elétrica, rede de águas pluviais, sistema de gás encanado e presença holandesa no Recife‖. (Jornal do Commercio. Recife. edição 

19 dez 1999) 
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Figura 87: Edifícios demolidos e intervenções realizadas após obra do porto de 1909/1913. Indicação do arruamento 
mantido e renovado. 

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife. Modulo 1. Interferência da autora. 

 
 

Vários monumentos foram demolidos, sem o menor constrangimento, sem consideração à 

conservação do patrimônio histórico. Foram desapropriados e demolidos 205 prédios dos 

1.180 existentes no bairro, provocando a formação de uma população marginalizada, e outra 
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MAPA ATUALIZADO EM 1998
1-Área do Pilar
2-percurso original entre a Igreja do pilar e 
a Rua do Bom Jesus

3-Ponte Buarque Macedo e início da 
Avenida Rio Branco
4-Ponte Maurício de Nassau e início da 
Avenida Marquês de Olinda
5-Rua do Bom Jesus

6-Praça Barão Rio Branco
Intervenções depois das obras do porto
Demolições
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que ocupou novos bairros do Recife. Entre os prédios demolidos em 1910 está o Forte do 

Picão, em 1911 a Associação Comercial, em 1912 a Capela da Conceição dos Canoeiros 

(construída em 1851), em 1913 o Arco da Conceição (inaugurado em 1740), a Companhia 

Pernambucana de Navegação e a Matriz do Corpo Santo (século XVI) (Figura 88).  

 

 

 
 
 

 

Figura 88: Prédio da Companhia Pernambucana de Navegação. Demolido em 1913  

Fonte: Cartão Postal de 1905. Coleção Edilberto Souza. In: Atlas Arqueológico do Recife. Modulo 1. Bairro do Recife. 

Edifícios Demolidos e Remodelados. F 00. Quadras 4, 10, 13, 17, 23, 29, e outras. (ver quadras na figura 78) Interferência da 
autora.  

 

O ―Atlas Arqueológico do Recife‖ mantém um registro dos imóveis demolidos numa 

formatação interessante onde antigas fotografias registram o edifício em seu contexto urbano, 

e em plano mais fechado mostram o imóvel em detalhe. Abaixo, segue uma dessas folhas do 

atlas (Figura 89).   
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                        Figura 89: Prédio dos Armazéns de Pereira Pinto & Cia. Demolido em 1913  

                         Fonte: Atlas Arqueológico do Recife. Modulo 1. Bairro do Recife. Edifícios Demolidos e  

                         Remodelados. F 00.  Quadras 10, números 6 e 8. (ver quadras na figura...) interferência da autora. 

                      

 

O Plano não só promoveu uma reforma urbanística, mas também social. Segundo Zancheti, 

Marinho e Lacerda (1998) “Entre 3.000 e 5.000 pessoas foram desalojadas do Bairro, entre 

1910 e 1913”.  (ZANCHETI, MARINHO E LACERDA, 1998:12). Ainda segundo estes 

autores, devido ao grande esvaziamento, o bairro após reforma deixou de ser residencial. 

Houve uma super valorização dos terrenos e imóveis, provocando a diminuição da população 

em 61%, durante apenas os três anos da intensa reforma. Em treze anos, de 1910 a 1923, a 

população caiu de 13.204 habitantes para 3.206, ou seja, passaram a habitar outros bairros 
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75,71% do total da população do começo da reforma. Essa mudança refletiu-se na 

estruturação do espaço urbano da cidade do Recife, que se expandiu para a periferia, esvaziou 

o centro, de modo que o Bairro do Recife perdeu a condição de espaço central.  

A reforma do Bairro não interferiu na permanência de atividades que antes eram dominantes 

como as instituições bancárias e organizações ligadas ao comércio importador e exportador, 

os bancos, as indústrias e o porto, as quais voltaram a fixar-se ali. Porém, esse movimento não 

foi suficiente para atrair a população de volta. Após o término do plano, a cidade tomou um 

aspecto urbanístico e estético que a igualou a cidades da Europa, perdendo com isso muitas 

das características locais. Os espaços redimensionados, aliados ao grande esvaziamento do 

Bairro se perderam, não garantiram mais os mesmos usos corriqueiros do povo, traduzindo a 

grande conseqüência social e histórica que a reforma provocou. Rabelo (1979) apresenta um 

relato revelador do que significavam algumas ruas, com forte identidade local, na primeira 

década do século XX: 

Podiam-se identificar as ruas do Recife desse tempo pelo cheiro: a Rua do Apolo, com seus 

armazéns de portas largas, cheirava a açúcar bruto e a couro de bode; o cais da Lingüeta, 

batido pelas ondas do ancoradouro interno, a maresia; a Rua da Cadeia, com suas drogarias 

de portadas com as cores do arco íris, a alcatrão; a Rua do Bom Jesus, com tantos hotéis e 

restaurantes para estrangeiros em trânsito, a fritura (...) (RABELLO, 1979:73). 

 

  
Figura 90: Praça Rio Branco (marco Zero) após reforma, com prédios ao fundo, na junção 

das duas grandes avenidas: Av. Rio Branco e Marquês de Olinda. início do séc. XX 

 Fonte: Fundaj  

 

Este capítulo teve como mérito o esclarecimento dos antecedentes históricos da Igreja do 

Pilar, colocando em destaque as características peculiares do ambiente urbano da época assim 

como a importância da Igreja como propulsora do desenvolvimento urbano no seu entorno. 

Além disso, demonstra a necessidade de uma busca de dados mais ampla. Assim, nas seções 

que seguem, o trabalho continua buscando ampliar o universo investigado, no que se refere às 

práticas urbanísticas contemporâneas verificadas na área. 
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CAPÍTULO 4 - PRÁTICAS URBANÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS NA 

ÁREA DA IGREJA DO PILAR 

 

Esse capítulo discute as práticas urbanísticas contemporâneas ocorridas na área de entorno da 

Igreja do Pilar, abordando planos e projetos e ações isoladas que nela interferiram 

significativamente. Aborda a desapropriação feita pelo Porto do Recife, na década de 1970, os 

problemas provocados pela invasão ocorrida na área, o ―Projeto de Requalificação 

Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar” e as medidas destinadas à 

conservação da Igreja do Pilar. 

O recorte temporal compreende os problemas urbanísticos ocorridos no Bairro do Recife a 

partir da Reforma do Bairro e do Porto do Recife, realizada no começo do século XX, até a 

atualidade. Dentro desse período, analisa-se o ―Plano de Preservação dos Sítios Históricos da 

Região Metropolitana do Recife – PPSH/RMR” (1986), o “Plano de Reabilitação do Bairro 

do Recife” (1987), o “Plano de Revitalização do Bairro do Recife” (1993) e o “Projeto 

Recife-Olinda” (2005). 
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4.1. EXPANSÃO E DEGRADAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE: ANTECEDENTES DOS 

PLANOS DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE 

A trajetória dos planos propostos para o Bairro do Recife, até o final do século XIX, é 

intrinsecamente ligada ao Porto do Recife. Nessa época, os planos seguiam uma orientação 

baseada no discurso voltado à necessidade de ampliar as possibilidades de navegação e 

melhorar a acessibilidade na área de armazenamento do Porto. A partir dessa data, as práticas 

passaram a incluir problemas de ordem de saúde pública e modernização urbana, inspirando-

se no modelo haussmaniano, aplicado no início do século XX, no Bairro do Recife. O 

resultado foi uma transformação radical, não só na malha urbana, como na dinâmica da vida 

social do Bairro.  

De acordo com o estudo do capítulo anterior, apesar do Plano de Reforma ter alcançando 

alguns de seus objetivos, a área do Bairro do Recife entrou em forte declínio no inicio da 

década de 1930, movido pela inadequação da reforma à tradição sócio cultural da cidade. 

Além desse motivo, são atribuídos também fatores como a supervalorização ocorrida nos 

terrenos resultantes do novo urbanismo. Esses dados impuseram um processo de elitização, 

excluíram os pequenos comerciantes e favoreceram a implantação de empresas comerciais e 

financeiras nacionais e internacionais. Embora o novo modelo representasse facilidades e 

avanços nas negociações com o porto, descaracterizaram ainda mais o lugar. Grandes 

empresas foram atraídas pela reforma, ocupando porções significativas do solo e mesclando 

usos. Entre elas, instalou-se a “S. A. Grandes Moinhos do Brasil”, e a Fábrica Pilar ampliou 

significativamente suas instalações nas imediações da Igreja do Pilar.  

No Bairro, iniciou-se um processo de esvaziamento habitacional transformando a tradicional 

área da cidade em um local degradado e esquecido, voltado apenas para o comércio atacadista 

e os serviços financeiros. A metropolização
50

 dos anos 70, unindo o Recife e os municípios 

periféricos com o intuito de integrar economias, passou a ser também um forte aliado para 

novas e significativas mudanças. Entre essas mudanças, está a expansão do Recife em direção 

aos bairros periféricos (Bairros do Espinheiro, Parnamirim e Casa Forte) e ao sul (Bairro de 

Boa Viagem). Reconhece-se também nessa época que a população cresce mais nos 

                                                                         
50

 A Região Metropolitana do Recife ou Grande Recife é a segunda maior aglomeração urbana do Nordeste e a sexta do Brasil (superada 

pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador respectivamente). Está entre as nove 

primeiras regiões metropolitanas instituídas no Brasil (criada pela Lei Complementar Federal 14/73 de 8 de junho de 1973). De acordo com o 

IBGE a RMR é formada por 14 municípios:Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo 

Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma e Recife (capital com o maior PIB per capita 

do Nordeste). Possui ao todo, 3.787.667 habitantes (IBGE/2009). 

 



128 
 

 

municípios integrantes da metrópole do que na cidade do Recife. A relocação do terminal 

rodoviário e a desativação da antiga estação ferroviária também contribuíram para a 

diminuição do fluxo diário no centro da cidade. O movimento populacional, o comércio e os 

serviços deslocam-se incentivados por transformações no sistema viário urbano. 

―Ou seja, o que se viu no Bairro foi a emergência de um capital construído ocioso, 

caracterizado pela baixa rentabilidade, significando uma desvalorização da riqueza 

construída, pública e privada. Pior ainda, o Bairro permaneceu como uma lembrança na 

memória dos cidadãos da metrópole recifense e não mais se materializava enquanto espaço 

de convivência. A perda do seu valor cultural foi acompanhada da perda do valor social‖ 

(LACERDA & ZANCHETI, 2000). 

 

Em função desses fatores, o Bairro do Recife perdeu seu poder de centralidade consolidando-

se como um reduto da boêmia. Passou a ser considerado como uma das principais áreas 

problemas de toda a cidade, também devido à ocupação das ruas e espaços públicos pelo 

comércio ambulante. No Bairro do Recife, a degradação física das edificações e dos espaços 

públicos e a ausência de ―vida urbana‖ estigmatizaram a área como zona ―marginal‖ e 

perigosa. O Bairro tornou-se um ponto para boêmios, cabarés, boates e prostíbulos. 

(LACERDA & ZANCHETI, 1999) 

Dessa fase, depoimentos de antigos moradores do Bairro do Recife são testemunhos 

registrados por Montenegro, Sales e Coimbra (1989), que escreveram “Bairro do Recife; 

Porto de Muitas Histórias”: 

...Eu cheguei em Pernambuco com 15 pra 16 anos e fui logo pra o Brum. (...) Aí comecei 

quebrando a cabeça em "boîte"...Depois consegui uma ordem pra tirar roupa de lavagem do 

Porto. (...) Acertei meus documentos e comecei a trabalhar no Chantecler. ...E fiquei 

trabalhando lá muito tempo. De lá mesmo eu pegava os cartões da "boîte" e levava pra 

botar nos navios pra aquela turma ir pra o Chantecler se divertir. ... o administrador do 

Porto, com a autoridade e a força que ele tem, fechou os portões pra gente. Simplesmente 

ele acabou com aquele movimento que tinha antes. Nós ficamos entrando só na faixada do 

cais, mas era muito humilhante, por ali esperando, sem poder entrar nos navios pra buscar 

as roupas, como era antes. Isso foi em 70. ...Agora, naquele tempo era completamente 

diferente de hoje. O porto era muito movimentado. Tinha muitos navios estrangeiros nesse 

porto. ...As boîtes tinham um grande movimento, tinham disciplina..... Por aqui sempre teve 

pensão de mulheres e comércio. .... A Rua da Moeda sempre teve comércio de várias 

coisas, agora, em cima, sempre era boîte e pensões de mulheres. Só que era tudo limpo. 

Não existia tanta gente dormindo no chão. Isso sempre existiu, mas não desse jeito que está 

hoje. Todo mundo morrendo de medo. A gente andava abertamente, não existia assaltante. 

(depoimento de Maria José Medeiros residente, na época da entrevista, na Rua de São 

Jorge, 279, Bairro do Recife. Entrevistada em 1988/1989) 

 

...Agora, quanto ao Brum, era um lugar fabuloso, ...Aqui havia festas bonitas pelo São João, 

havia bloco de carnaval, o "Cara Suja" do moinho e outra troça aqui do São Jorge; havia 

um campo de futebol ali do São Jorge Futebol Clube, onde os rapazes jogavam. ...Hoje a 

situação do Brum é essa, a Portobrás recebeu isso de graça. Não pagou, fez desapropriação 
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não pagou, a maioria do pessoal não recebeu, o meu caso, né? ...acabaram com o bairro do 

Brum, o bairro onde começou o Recife, não compreendo uma coisa dessa não. ... Aqui no 

bairro morava muitas famílias, moças estudavam. Até missa aqui neste bairro, senhoras 

casadas, mas a boemia começava ali na praça Artur Oscar conhecida como Praça do Liso. 

Ali tinha a Rua do Bom Jesus, tinha a Rua da Senzala, que hoje não existe mais, a Rua da 

Guia e a Rua do Apolo. Estas ruas eram as ruas da boemia. Depois foram se espalhando 

mais lá pra Vigário Tenório, Avenida Rio Branco, Rua da Madre de Deus. Mas o centro 

mesmo, o centro da boemia era a rua do Bom Jesus com aqueles Café Central, Café 

Chileno. O Café Chileno abria até 01:00 hora da manhã e os marítimos ficavam ali, as 

meninas ficavam todas ali, vinham de toda parte do Brasil e do interior... A boemia à noite 

era para aquele pessoal que chegava, os marítimos. Havia um movimento muito grande no 

Porto e tinha época que não tinha lugar pra encostar os navios. Então aqueles navios ficava 

no largo e a marujada toda descia para fazer as suas farras, beber e fazerem os seus amores. 

... E se uma mulher vinha fazer a zona, como chama-se, e não tinha pensão, vinha dos 

subúrbios, então a pessoa se engraçava levava lá para os famosos meia-noite. ...Chegou, 

pagou, subia, acabou-se. Lá fazia fila esperando..... Agora, depois da esquina da Rua do 

Apolo, Rua da Senzala ali não morava família nenhuma não. As famílias até passavam 

durante o dia pela Bom Jesus, mas nunca passavam pela Rua da Senzala nem Rua da Guia. 

(depoimento de José Valdemiro da Silva, residente na época da entrevista na Rua Dália, 79. 

Boa Viagem. Entrevistado em 1989)  

 

  
Figura 91: Imóveis deteriorados transformados em pensões 

Fonte: www.longoalcance.com.br 

Figura 92: Imóveis deteriorados transformados em pensões 

Fonte: www.longoalcance.com.br 

 

Os imóveis perderam o valor econômico e proporcionaram ao Porto a aquisição de grandes 

parcelas urbanas visando ampliações e reformas. Os espaços públicos foram invadidos por 

vendedores ambulantes e outros serviços. A Rua Alfredo Lisboa, por exemplo, foi 

interrompida pelo Porto e transformada em pátio de manobra de transportes. Ocorreram 

grandes construções como armazéns, terminal açucareiro e o parque de tancagem. Executou-
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se um grande aterramento no Cais do Apolo para a locação de um grande parque 

metropolitano, nunca viabilizado.  

O Porto também desapropriou na década de 1970 uma grande área construída no entorno da 

Igreja do Pilar para a ampliação de seu retroporto
51

, igualmente não concretizado. 

(ZANCHETI, MARINHO, LACERDA, 1988) 

A procura de novos espaços, pelo Porto, pode ser atribuída à insuficiência da sua área física, 

que não oferecia mais condições para ampliação de suas instalações. Essa necessidade surgiu 

motivada pelo acelerado crescimento da economia brasileira em decorrência da implantação 

das multinacionais que estocavam combustíveis inflamáveis, derivados do petróleo e demais 

produtos químicos, assim como a importação e exportação de grãos e cereais. Com o aumento 

da demanda houve a proliferação de construções de galpões, armazéns e containers nas 

proximidades do Cais do Porto do Recife, o que constituía um risco à segurança da população 

e ao meio ambiente da cidade. Além disso, o Porto do Recife não comporta operação com 

grandes navios internacionais. Por medida de proteção e preservação ambiental, houve a 

desativação dos depósitos e sua transferência para outro porto fora da cidade. Esse novo 

Porto, no Complexo Industrial de Suape fica situado a 40 km do Recife, entre os municípios 

do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, ocupando uma área de 135 mil hectares.  

Nessa mesma época, o Bairro que já vivenciava um processo de decadência e de dependência 

do Porto, sofreu mais um forte impacto com a construção do Porto de Suape. O Porto do 

Recife reduziu suas atividades, perdendo importância em relação ao mercado externo e 

levando o Bairro ao esvaziamento e à deterioração. 

Tendo em vista a perda de importância para Suape, a Administração do Porto do Recife não 

se interessa mais pela grande área que desapropriou no entorno da Igreja – a construção de um 

retroporto não se faz mais necessária, deixando-a abandonada. 

 

 

                                                                         
51 Termo utilizado na marinha; local aberto e próximo ao cais, no qual se operam a movimentação e o armazenamento das cargas; área que 

armazena e administra produtos (cargas) que chegam ao porto. Atualmente, os retroportos recebem os produtos acondicionados em 

containers que são comercializados no país ou região, e depois de registrados e liberados pela fiscalização, são levados em caminhões até  

seu destino. A administração do setor é feita por particulares e há grande movimentação de máquinas e estivadores. 
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4.2. A DESAPROPRIAÇÃO DO ENTORNO DA IGREJA DO PILAR 

A área do Pilar, atualmente ocupada pela Comunidade do Pilar, exemplificava, antes da 

demolição de seis quadras, o resultado de dois modelos de ocupação urbana do Bairro do 

Recife: um deles é o que remonta à época colonial, com formação de ruas principais paralelas, 

acompanhando a formação geográfica do istmo, cortadas por outras transversais secundárias. 

A principal remanescente desse modelo é a Rua de São Jorge, continuação da Rua do Bom 

Jesus. Essa rua ainda existente, embora parcialmente invadida por barracos e pela Fábrica 

Pilar. As construções traduziam uma arquitetura que compreendia vários estilos e épocas, 

como remanescentes do colonial e eclético. Em geral ocupavam todo o lote mantendo as 

fachadas frontais alinhadas aos limites da rua. 

O outro modelo de ocupação urbana, no entorno da Igreja, foi resultado da expansão 

territorial do Bairro feita através de aterros, na segunda metade do século XIX. As ruas desse 

modelo, Rua Bernardo Vieira de Melo, Rua do Brum e suas transversais possuíam, na sua 

maioria, edificações de uma arquitetura funcional típica do século XIX – galpões de 

armazenagens de pequeno e médio porte, além de sobrados de uso misto, habitacionais e 

comerciais. A arquitetura simples com edifícios baixos e compridos ocupava também todo o 

lote.   

A Rua de São Jorge, tomada como exemplo do primeiro modelo de ocupação urbana, está 

representada na figura 94 que mostra o mapa de 1733. No mapa seguinte, de 1854, pode-se 

observar a expansão urbana ocorrida nos aterros. Essa expansão ampliou o atual Bairro do 

Recife em cerca de dez vezes o tamanho original, acompanhado por um crescimento urbano 

que saiu do núcleo inicial para ―Fora de Portas‖ ainda no século XVII.  

O crescimento da área e a expansão urbana podem ser observados quando se compara a 

sequência dos desenhos que seguem (figuras 93 a 96). Na apresentação das mudanças 

ocorridas, observa-se que, enquanto o Bairro do Recife crescia verticalmente, a ocupação 

urbana também se expandia horizontalmente. A linha pontilhada indica a área atual do Bairro 

permitindo, na visualização, que se constate o aumento que sofreu em função dos aterros. O 

círculo pontilhado que destaca primeiramente o forte de São Jorge e após, com mesma 

localização, a Igreja do Pilar, também facilita verificar a concentração urbana formada em 

direção da igreja.  
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Figura 93, 94, 95, 96: Mapas elaborados pela equipe de pesquisa do prof. José Luiz Mota Menezes em 2000. As linhas 

pontilhadas são interferências da autora. 

Fonte: www.longoalcance.com.br 

 

 

Por ocasião da desapropriação, a área do entorno da Igreja do Pilar, conforme observado em 

fotos da época, não oferecia espaços livres, nem áreas verdes nem vegetação isolada, com 

exceção do Largo da Igreja e de um suposto campo de futebol, conforme relato de um antigo 

morador. O Largo da Igreja é erroneamente confundido por Largo do Chaco
52

, e até mesmo 

representado com essa denominação, em alguns desenhos da área. O Largo do Chaco 

localizava-se atrás da Fábrica Pilar, próximo ao Forte do Brum, também chamado de “Largo 

de Fora de Portas”, “Praça do Chaco” e “Campo do Patriotismo”.  

Na sequência, as fotos, que datam de 1975, época da desapropriação, mostram algumas vistas 

e prédios isolados do lugar. O acervo, do qual se demonstra uma pequena parte, faz parte do 

Atlas Arqueológico do Recife como resultado do levantamento dos prédios existentes no 

lugar. Na figura, 97 o desenho das quadras do entorno da igreja facilitam a amostragem. 

 

 

 

                                                                         
52 O antigo ―Largo de Fora de Portas‖ foi posteriormente denominado Praça do Chaco, em 1870, para comemorar um dos feitos do exército 

Pernambucano na Guerra do Paraguai. Muito antes, os patriotas de 1817 deram a essa praça a denominação de Campo de Patriotismo, porque 

aí foi lavrado no dia 07 de Março daquele ano, o ultimatum de rendição dirigido ao Governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 

refugiado na fortaleza do Brum. Foi nessa praça histórica, situada atrás da Igreja do Pilar e próximo à fortaleza do Brum, que o Português 

Luiz da Fonseca Oliveira instalou inicialmente uma pequena padaria com o nome de ―Padaria e Biscoutaria Pilar‖ que deu início à Fábrica 

do Pilar. 
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Figura 97: Desenho das quadras do entorno da Igreja do Pilar (nome das ruas e numeração das quadras. 

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 

 

 

 
Figura 98: Vista panorâmica da Rua de São Jorge na década de 1970, após desocupação da área. Em primeiro plano, a 

quadra 38- Ao fundo a Igreja do Pilar.  

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 

 

 

LEGENDA 

Edifícios demolidos 

Edifícios 1930/50 

monumentos 

A  Rua de São Jorge  

B  Rua Bernardo Vieira do Melo 

C  Rua do Brum 

D  Rua Ocidente 

E  Travessa Edgard Werneck    

F  Rua Primavera 

 

 

 
B 

F 

A 

C E 

D 



134 
 

 

 
Figura 99: Vista panorâmica da Rua de São Jorge – década de 1970, após desocupação da área. Em 1º plano, a quadra 36. 

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 

 

 
Figura 100: Vista da Rua Bernardo Vieira de Melo com a quadra 34 em primeiro plano. 

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife- Folha 05 
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O livro ―Uma Família Feliz‖, de Clélia Cruz Costa, relata a vida dessa moradora da área do 

Pilar, antes de ser desapropriada. Ao narrar fatos do cotidiano, Costa (2008), revela hábitos, 

costumes, usos e peculiaridades das construções do Lugar Fora de Portas:  

O sobrado em que nasci foi construído no tempo dos holandeses. ...No andar térreo, existia 

um grande armazém, que também tinha entrada pela Rua do Brum. Morávamos no andar 

superior. ... De lá via toda a minha rua. ...a rua em frente a nossa casa e uma parte da Rua 

de São Jorge. ...avistava-se parte da fábrica de biscoito Pilar, uma parte da igrejinha...dava 

para ver uma parte do Moinho Recife. (COSTA, 2008:5-83) 

 

 

 
               Figura 101: Vista da Rua Primavera -quadra 41 – fundos da Igreja do Pilar e Fábrica Pilar 
               Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 

 

  
            Figura 102: Prédio nº 100 da Rua Bernardo Vieira de 

            Melo - quadra 34 

            Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 
            1 Bairro do Recife- Folha 05 

        Figura 103: Prédio 214 – Quadra 36 

        Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- 

        Bairro do Recife – folha 06 
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Toda a parte residencial do nosso bairro concentrava-se mais nas ruas de São Jorge, 

Bernardo Vieira de Melo, do Ocidente e do Brum. Era um lugar pequeno, pobre, mas o 

povo era muito unido. (COSTA,2008:5-83) 

 

  
Figura 104: Prédio 279 da Rua de São Jorge - quadra 34  

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro 

do Recife- Fl. 03 

Figura 105: Vista da quadra 36 –  Rua Bernardo Vieira do Melo  

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do 

Recife 

 

 
                   Figura 106: Prédios 368, 360 da Rua do Brum – quadra 42 

                 Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife – Folha 05 
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  Figura 107 e 108: Prédio nº 423 da Rua de São Jorge – quadra 38- / Vista Panorâmica da Rua de São Jorge – Em  

                            primeiro Plano a quadra 36- Fl. 01 

  Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife - Fl 08 

 

 

Havia em nossa rua diversos armazéns e, consequentemente, um grande fluxo de 

caminhões... De vez em quando íamos para o mangue para tomar banho no rio... 

Nas ruas ao redor do moinho, ficavam estacionadas carroças de cavalos, caminhonetes, 

caminhões, que chegavam de madrugada para carregar as mercadorias. ...o movimento 

nessa rua era insuportável. (COSTA, 2008:5-83) 

 

 

 
Figura 109: Prédio nº 248 da Rua do Brum  – quadra 44 
Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 
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 Figura 110: Prédio nº 328 da Rua do Brum com a Travessa Edgard Werneck – quadra 42 
 Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 

 

 

 
  Figura 111: Prédios S/N e 331/353 da Rua Bernardo Vieira de Melo – quadra 39 

  Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife – Folha 05 
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  Figura 112: Prédio da Rua do Brum 

  com a Rua Primavera – quadra 41 

  Fonte: Atlas Arqueológico do Recife 

  Módulo 1- Bairro do Recife - Fl. 03 

Figura 113: Prédio 493 - Rua Primavera com Rua do Brum – quadra 39- ao fundo 

a igreja do Pilar 

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife – Fl. 05 

 

 

...existia uma parte com casas melhores (onde nós morávamos) e outra parte com casas 

mais simples. Este local parecia uma pequena favela...muitas delas coladas ao Forte do 

Brum... O Local que morávamos ficava no meio, entre a zona do baixo meretrício e a parte 

mais pobre do Bairro. (COSTA, 2008:5-83) 

 

 

 

                    
 

            
 Figura 114, 115, 116 e 117: Vista panorâmica da Rua Bernardo Vieira de Melo - Em primeiro Plano quadra 36 / Conjunto 
de construções da quadra 36 / Prédio S/N (d) da quadra 36 / Ruínas dos prédios nº 415, 459 e S/N da Rua São Jorge.  

Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife – Folha 09 
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...sentíamos vergonha quando qualquer pessoa perguntava nosso endereço. Eu começava 

dizendo: ―Moro perto da fábrica Pilar..e também perto da Igreja do Pilar‖. Nunca queria 

dizer que morava no Bairro do Recife, pois todos só conheciam como se lá só existisse a 

zona. ... 

 

O som que ecoava dos navios era lindo... Juntava-se a esse som os badalos do sino da igreja 

do Pilar. ... Quando o ano rompia...as crianças e moças saíam pelo meio da rua para se 

confraternizarem... 

Aos domingos, o Porto do Recife era aberto para visitação pública. Vinham pessoas de 

todos os lugares... Formavam filas imensas... 

 

Conhecíamos cada cantinho dela (Igreja do Pilar). O seu altar principal, em forma de 

escada...os bancos de madeira, o local onde o padre rezava a missa; o lugar onde se 

guardavam as roupas do padre;  a escada que dava acesso ao sino e o local onde ficava o 

órgão; o local das catacumbas com pedras de mármore.  

 

 

      
 

     
Figura 118, 119, 120, 121, 122 e 123: Interior da Igreja do Pilar em 2009. Altar mor escalonado – sacristia - escada interna 

que dava acesso ao sino – Ossuário.  
 Fonte: Mapa de Danos – Prefeitura do Recife 

 

O relato de Costa (2008) refere-se às imagens que guardou anteriores a essas apresentadas nas 

fotos acima (figuras 118 a 123). Abaixo essa mesma autora revela a relação afetiva e o grande 

entrosamento que existia entre a população e a Igreja. 

...eu e minhas irmãs ficávamos responsáveis pela decoração da igreja. ...eu ensinava o 

catecismo para crianças menores. O padre Manoel Gonçalves ... ia me chamar em casa para 

ajudá-lo...tinha feito meu batizado, minha primeira comunhão.. havia distribuição de 

alimentos doados pelos Estados Unidos para pessoas pobres do Recife – leite em pó, fubá e 
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óleo... Aos domingos havia celebração de missas e realização de primeira comunhão. ...No 

mês mariano... Comprávamos flores para enfeitar os altares, velas, folhas de eucalipto para 

colocar no chão...Por último tinha a procissão por todo o bairro, que terminava na igreja 

com a coroação da santa. (COSTA, 2008:5-83) 

 

As fotos apresentadas até aqui representam uma minúscula amostra da grande destruição que 

ocorreu em decorrência da desapropriação em 1975, feita pelo Porto do Recife. A ação 

desalojou uma população predominantemente residencial, em seis quadras na área 

compreendida entre o Moinho Recife, a Fábrica Pilar e as Ruas de São Jorge e do Brum, 

atendendo a um plano para o Porto, não concretizado.  

Parte do estoque construído foi demolido, mas, destruir todas as edificações tornou-se uma 

tarefa inviável, devido à grande quantidade existente. No entanto, era preciso que se 

impedisse o retorno da população ou novas ocupações. A solução encontrada foi retirar as 

cobertas de todas as edificações e deixar que o tempo se encarregasse de destruí-las. Essa 

ação acelerou o processo de deterioração física e funcional provocando o arruinamento da 

área, que também atingiu a Igreja do Pilar.  

As construções foram saqueadas, janelas e portas arrancadas, tijolos e outros materiais 

retirados. As edificações mais resistentes transformaram-se em ruínas, algumas ainda 

mantendo o andar térreo.  

A leitura das fotos que seguem leva a uma reflexão sobre aquilo em que se transformou a 

desapropriação. A escolha das fotos recaiu sobre dois prédios, marcados pelas ruínas. As fotos 

passam a ter maior realce porque os prédios aparecem antes da desapropriação e depois, 

quando já destruídos e totalmente desvalorizados. 

De acordo com o estudo do primeiro capítulo, a ruína fala sobre outro tempo além do 

presente, além de suscitar uma ação para o futuro. Sendo destroço, resto, pedaço de um todo 

que se extinguiu, desperta o imaginado, o sonhado ou temido. Seu resto de materialidade 

torna-se virtual porque é completado pela imaginação. 

Como no caso da cidade de Dresden, aqui se instalou um cenário de guerra e destruição. Mas, 

diferentemente de Dresden, nesta área não foram inimigos vindos de fora que destruíram, 

mas, os próprios gestores da cidade.  

A primeira dupla de fotos (fotos 124 e 125) diz respeito a uma visão panorâmica da Rua do 

Brum, mais especificamente dos prédios de número 368, 360 e 346. Convém observar que o 
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prédio em primeiro plano tem um primeiro andar, perdido totalmente quando ruína. A 

segunda dupla de fotos mostra a quadra 42 – prédio 211-215 (fotos 126 e 127). 

Figura 124: Rua do Brum – quadra 42 – prédios 368, 360 e 346 – antes da desapropriação 

 Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro do Recife 

 

 
 Figura 125: Rua do Brum – quadra 42 – prédios 368, 360 e 346 - atualmente em ruínas invadidas. 

 Fonte: Prefeitura do Recife- 2008 
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   Figura 126: quadra 42 – prédio 211-215 

   Fonte: Atlas Arqueológico do Recife – Módulo 1- Bairro 
   do Recife – Folha 09 

Figura 127: quadra 42 – prédio 211-215 em ruínas invadidas 

Fonte: Prefeitura do Recife 2008 

 

 

No período compreendido entre 1975 e 1987, após a deterioração e ruína de algumas fachadas 

dos imóveis desapropriados, o Porto do Recife fechou a área com um muro de dois metros de 

altura no parâmetro das quadras. A partir desse ato, iniciou-se uma ocupação informal nas 

calçadas dos perímetros das quadras, dando origem à comunidade da “Favela do Rato‖, 

atualmente “Comunidade do Pilar”.  

Na época da desapropriação, a Igreja do Pilar já era um bem patrimonial tombado pelo 

IPHAN, como monumento isolado e, como tal, foi ―poupada‖ da demolição. Porém, 

lembrando Brandi, a igreja perdeu aquilo que a configurava como exterior: a referência do 

entorno. Abandonada no meio de um cenário desabitado e repleto de ruínas, a igreja fechou as 

portas. Os fieis que frequentavam a igreja e participavam ativamente de suas funções 

religiosas, estão em outros bairros, outras igrejas. A Fábrica Pilar manteve a estrutura física da 

igreja, mas, sem atividade nem uso, perdeu seu sentido. A Cúria Metropolitana omite-se, 

esperando decisões para a área. O Poder Público Municipal não intervém no terreno que é da 

União. O Porto do Recife volta sua atenção para o Porto de Suape. Enfim, mesmo que todos 

admitam a necessidade de alguma ação, há um congelamento de atitude para a área do Pilar.  
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Figura 128: Igreja do Pilar na década de 80. Apenas uma quadra (quadra 40) das seis que 

foram desapropriadas.  

Fonte: Mapa de Danos - Prefeitura do Recife 2008 

 

4.3- A INVASÃO DA ÁREA DO ENTORNO DA IGREJA DO PILAR 

Segundo a Prefeitura do Recife, desde o primeiro levantamento dos imóveis em 1987 houve 

uma expansão expressiva da Favela do Rato, depois acentuada pelo sucesso da revitalização 

de parte do Bairro do Recife, no Pólo Bom Jesus. A ocupação que antes se restringia às 

calçadas do muro que circundava a área do Pilar estendeu-se para o interior dos lotes 

desocupados.  

Para melhor compreender esse “Boom”, da invasão na área, apresenta-se na tabela abaixo os 

números desse acelerado processo.  

 

TABELA 1: Levantamento Habitacional do Pilar  

LEVANTAMENTO PILAR 

ANO Nº Barracos Nº Habitantes 

 Residencial Comercial Misto Fechados TOTAL  

1993 22 29 21 06 78 330 

1995 197 34 37 --------- 268 699 

1997 284 33 35 --------- 370 961 

2002     463 1.052 

2008     470 1560 

Fonte: Elaborada a partir de dados colhidos na Prefeitura do Recife - 2008 



145 
 

 

A URB – Recife, através da Diretoria de Projetos Urbanos, entre os anos 2001 e 2003, 

elaborou um projeto arquitetônico, não construído, para duas quadras da área invadida 

(quadras 45 e 55), na época, espaço suficiente para abrigar o número de famílias ali 

instaladas. A deterioração da área já se apresentava acentuada e poucas fachadas dos imóveis 

desapropriados tinham ―sobrevivido‖ ao desafio do tempo. Esse projeto não foi executado, 

sob alegação de falta de verba. Na época, a Igreja do Pilar já estava desativada e fechada, mas 

em estado razoável de conservação. Após 2002 a Igreja entrou em crescente declínio, tendo 

suas portas e janelas arrancadas, telhado retirado e nenhuma inspeção nem reparo. No projeto, 

além de habitações populares, considerava-se o restauro da Igreja do Pilar. (figura 129) 

 
Figura 129: Perspectiva do Projeto 2001/2003 ―Requalificação da Comunidade do Pilar‖ – não realizado 

Fonte: Prefeitura do Recife- Interferência da autora. 

 

A divulgação do projeto, o cadastramento das famílias residentes, o sucesso da revitalização 

do Bairro do Recife, podem explicar o aumento da população da Comunidade do Pilar.  

Até 2009, em decorrência do processo de degradação da área, a Igreja do Pilar manteve-se 

permanentemente fechada, sem qualquer uso e com as fachadas deterioradas. As vias públicas 

encontram-se também em avançado estado de desgaste e invadidas por barracos e pelas 

industrias Pilar e Moinho Recife. A Comunidade do Pilar apresenta péssimas condições de 

habitabilidade; a alta incidência de ratos e escorpiões e os incêndios decorrentes de ligações 



146 
 

 

clandestinas de energia comprometem a habitabilidade, a saúde dos habitantes e a integridade 

física da igreja e do ambiente como um todo.  

Os habitantes da área continuam à espera da casa própria prometida. A área não só não 

apresenta condições de habitabilidade, como no caso da falta de saneamento básico, como 

também se mostra como um espaço insalubre, perigoso e violento. 

 

  
Figura 130: Beco da Comunidade do Pilar – anterior Rua 

Bernardo Vieira de Melo 

Fonte: foto da autora – out. 2009  

Figura 131: Beco da Comunidade do Pilar – esgoto a céu 

aberto 

Fonte: foto da autora – out. 2009  

 

 

 
   Figura 132: Beco insalubre da Comunidade do Pilar  
   Fonte: foto da autora – out. 2009  
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Figura 133: Barracos da Comunidade do Pilar 

Fonte: Foto de Getúlio Bessoni –2008 in: www3.trf5.gov.br 

Figura 134: Barracos da Comunidade do Pilar 

Fonte: Foto de Getúlio Bessoni -2008 in: 

www3.trf5.gov.br 

 
 

 

  
Figura 135: Ruínas invadidas na Comunidade do Pilar 

 Fonte: Foto de Getúlio Bessoni – 2008 in: 

www3.trf5.gov.br 

 Figura 136: Beco da Comunidade do Pilar  

 Fonte: Foto de Getúlio Bessoni – 2008 in: 

www3.trf5.gov.br 
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        Figura 137: Ruínas na Comunidade do Pilar 

        Fonte: Fotos da autora. 2009  

 

Por ocasião do Plano de Revitalização do Bairro do Recife, de 1995 a 2005, Lacerda (2007) 

argumenta da seguinte maneira, sobre a ausência de ações no Polo Pilar:  

Se o Pólo do Bom Jesus se configurou até os finais da década de 1990 como uma 

experiência exitosa em termos de revitalização, a ausência de ações em relação ao Pólo 

Pilar vem ocasionando problemas sociais: a pior periferia do Recife, a Comunidade do 

Pilar, encontra-se encravada na área de renovação urbana do Plano de Revitalização. Pior 

periferia porque apresenta os piores índices de inclusão social da cidade (saúde, educação, 

desemprego...). Nela, vivem, aproximadamente mil pessoas em péssimas condições de 

habitabilidade. Não é à toa a sua denominação original: Favela dos Ratos. O que se vê é 

uma periferia na centralidade histórica.  

(...)Convém registrar que o Plano previa outro projeto estruturador, o Centro Múltiplo do 

Pilar, para a instalação de um centro de atividades de apoio às atividades do porto, devendo 

abrigar comércio, serviços e habitação. Quanto à Favela dos Ratos, deveria ser relocada. 

Afinal, quando da realização do Plano, apenas algumas famílias, que prestavam algum tipo 

de serviço ao porto, ocupavam a área. Esse projeto estruturador não deslanchou e, com o 

aumento do número de famílias, a relocação passou a ser questionada. Mais recentemente 

(2002), o governo municipal desenvolveu o projeto de urbanização de forma a garantir a 

permanência dessa população. Decisão pertinente, uma vez que parte expressiva das 

famílias (75%) viabiliza os seus rendimentos no próprio Bairro. (LACERDA, 2007)  

 

A partir dessas constatações, não só as relacionadas à área do Pilar, mas também a todo o 

Bairro do Recife, diversos programas implantados pelo Governo do Estado e do Município, 

tentaram reverter esse quadro. Apesar de divergirem em alguns aspectos, todos tinham um 

motivo em comum: recuperar o Bairro do Recife de sua degradação. Cabe lembrar que as 

últimas práticas urbanísticas no Bairro tinham sido aquelas do início do século XX e que o 



149 
 

 

Recife, quando tomou essa atitude, na década de 1970, seguiu uma tendência internacional de 

recuperação e requalificação de centros históricos. 

 

4.4. OS PLANOS PARA A RECUPERAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE 

4.4.1. Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife – 

PPSH/RMR 

Em 1976, as ações políticas voltaram-se, de forma efetiva, para a área do Bairro em busca de 

ações para contenção do processo de destruição das estruturas arquitetônicas de valor 

artístico. Em 1978, o Governo do Estado de Pernambuco elaborou um plano de caráter 

normativo - o “Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do 

Recife”- com abrangência sobre os nove municípios que formavam a Região Metropolitana 

do Recife. No cadastro realizado, foram identificados 109 sítios históricos, urbanos e rurais, e 

atribuído aos municípios a responsabilidade pelo desenvolvimento de projetos específicos de 

preservação.  

O Plano diferenciou-se por inovar a concepção de preservação, ou seja, a valoração artística e 

histórica não se ateve apenas aos monumentos isolados, mas alargou-se para todo o conjunto 

urbano que o envolve – foi adotado o conceito de “sítio histórico” em substituição ao 

conceito de “monumento notável”.   

Segundo Pontual (2007), para que as definições dadas pelo Governo do Estado tivessem 

validade municipal foi elaborado pela Prefeitura da Cidade do Recife, o “Plano de 

Preservação dos Sítios Históricos do Recife-PPSH/PCR‖, tornado Lei nº. 13. 957, em 1979.  

Nesse Plano, foram instituídos 31 sítios de preservação, com zonas de proteção. O Bairro do 

Recife foi considerado um sítio histórico em 1980 (ZEP 9)
53

, com limitação de zonas de 

proteção rigorosa e ambiental. A primeira tem como objetivo preservar as características 

originais do sítio, com parâmetros mais rigorosos, e a segunda foi considerada como zona de 

transição entre o sítio histórico e a cidade, através de parâmetros mais flexíveis. De acordo 

com esse Plano, a Igreja do Pilar foi considerada como integrante da ZPR (zona de proteção 

                                                                         
53 O Sítio Histórico do Bairro do Recife foi institucionalizado na ZEP 9 do decreto nº 11.962/80, ratificado na Lei de Uso e ocupação do 

solo nº 14.511/83 
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rigorosa). Posteriormente, em função da mudança de nomenclatura, passou a ser considerada 

no SPR (Setor de Preservação Rigorosa).  

 

4.4.2. O Plano de Reabilitação do Bairro do Recife  

Elaborado pela Prefeitura do Recife em 1987, teve um caráter de intervenção. Objetivou a 

detenção da degradação física da área do Bairro do Recife, bem como a tentativa de 

paralisação do processo acelerado de perda populacional (Tabela 1). 

                            TABELA 2: População residente no Bairro do Recife   
Ano Habitantes 

1910 13.204 

1913 5.146 

1923 3.206 

1970 1.670 

1980 604 

Fonte: Censos do IBGE. Encontrada em: (ZANCHETI, MARINHO e LACERDA, 1998:12) 

 

Com base no diagnóstico de evasão populacional e outros referentes a usos, função, estoque 

construído, etc., ficou estabelecido que as ações ficassem a cargo do poder público com 

participação dos moradores do bairro. Essa parceria, segundo entendimento da época, 

asseguraria a permanência do antigo com o novo e o alcance social das intervenções ao 

processo de reabilitação do Bairro. Outros segmentos da população foram considerados com 

incentivos à recuperação das edificações, estabelecendo a participação púbico/privado. As 

propostas abrangiam a reabilitação funcional e física, a fixação da população existente, a 

proteção do patrimônio histórico cultural, a integração Porto/cidade e a preservação das 

características essenciais do conjunto, não só as físicas, mas também as imateriais. A 

implantação administrativa das propostas ficaria a cargo do “Escritório Técnico do Bairro do 

Recife”, especialmente criado para coordenar e fiscalizar as ações. 

As ações que privilegiaram a participação de um único grupo social - a população mais 

carente com pouco poder de comando sobre o processo de reprodução da economia -, 

afastaram os principais atores capazes de alterar o processo de “congelamento” das funções 

urbanas e pouco contribuiu para reverter o processo de degradação física. 

 

4.4.3. O Plano de Revitalização do Bairro do Recife  
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Iniciado no ano de 1993, o Plano de Revitalização propunha ações para serem desenvolvidas 

em um espaço temporal de 10 anos, com possibilidades de reajustes, se necessários.  

Segundo ZANCHETI e LACERDA (1999), a base desse plano surgiu em 1988, quando o 

Governo do Estado de Pernambuco: 

(...) iniciou o seu governo com um ambicioso plano de transformação estrutural da 

economia estadual. Um dos pilares de suas propostas era o incremento do turismo, onde se 

destacava a idéia de transformar o Bairro do Recife em um centro de atrações para 

visitantes nacionais e estrangeiros. Para tanto, foi elaborado o ―Plano de Revitalização do 

Bairro do Recife‖ (PRBR), como parte do Programa Integrado de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste (PRODETUR), gerenciado pelo Banco do Nordeste (Banco do 

Nordeste), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (ZANCHETI 

(Org.), MARINHO (Org.) & LACERDA (Org.), 1998).  

 

Essa base foi reforçada pela parceria feita entre o Governo Municipal e investidores privados, 

criando com isso novas expectativas: propostas de recuperação das estruturas portuárias 

ociosas, para uso urbano; alternativas para uso de espaços vazios e subutilizados nos grandes 

edifícios, construídos quando da reforma do Bairro no começo do século XX, e facilidade de 

financiamento para programas de renovação.  

O grande diferencial do PRBR foi introduzir ―novas‖ atividades no ―velho‖ estoque ocioso 

construído. Com isso, permitiu-se uma continuidade histórica sem congelar o presente, 

garantindo também um futuro. As atividades estimuladas recaíram nos serviços modernos 

(atividades que incorporam ciência e tecnologia de ponta), serviços de cultura e lazer; 

serviços turísticos; comércio varejista e habitação. (ZANCHETI, MARINHO e LACERDA, 

1998) 

Sendo um plano de revitalização, englobaria operações destinadas a relançar a vida 

econômica e social de uma área da cidade em decadência.  O plano partiu fortalecido, uma 

vez que tinha modelos de ideias aplicadas e bem sucedidas, como as contidas em experiências 

norte-americanas e européias, especialmente as de Boston, Baltimore e São Francisco (EUA), 

Londres e Glasgow (Grã-Bretanha), Barcelona (Espanha) e Lisboa (Portugal). 

Como proposta abrangente de reestruturação urbana, para o Bairro do Recife, o PRBR buscou 

quatro objetivos: 1) conservar o patrimônio histórico e cultural; 2) Transformar a economia; 

3) tornar o Bairro um espaço de lazer e diversão e 4) tornar o Bairro um centro de atração 

turística. 

Para o sucesso do Plano, a mudança da imagem do Bairro como uma área degradada, 

marginal e perigosa tornou-se questão fundamental. Seguindo esse pensamento, retomou-se 
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uma das propostas do plano anterior – de limpeza e embelezamento - fachadas de casarios 

antigos foram pintadas através de parcerias público/privado (figuras 138 a 142). 

  
Figura 138: Bairro do Recife – pintura nos sobrados.  

Fonte: www.skyscrapercity.com.br 

Figura 139: Polo  Bom Jesus –Pintura das fachadas.  

Fonte: www.skyscrapercity.com.br 

 

  
Figura 140: Revitalização dos antigos armazéns do Porto.  

Fonte: www.skyscrapercity.com.br 

Figura 141: Revitalização dos arrecifes e armazéns. 

Fonte: www.skyscrapercity.com.br 

 

Figura 142: Praça Barão do Rio Branco – Marco Zero – pintura dos prédios do início do século XX . No detalhe, a praça em 

dia de festa. 
Fonte: www.skyscrapercity.com.br 

http://www.skyscrapercity.com.br/
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O ponto de partida para a implantação do Plano foi a elaboração do Plano Diretor do Bairro 

do Recife, Lei 16.290 de 1997, que delimitou três setores e cinco pólos, regulados pelos 

seguintes padrões de intervenção:  

1.Setor de Intervenção Controlada: área  que oferecia condições de revitalização, com o 

objetivo de melhorar as condições de uso e a qualidade ambiental (serviços modernos, o 

comercio varejista e habitações). Este setor também foi dividido em três polos de interesse: a) 

Polo Bom Jesus; b) Pólo Alfândega e c) Polo Arrecife.  

2.Setor de Consolidação Urbana: Compreende o Polo Capibaribe e busca a consolidação do 

padrão urbanístico existente, incentivando a dinamização da área. 

3.Setor de Renovação: área que oferecia possibilidade de transformação do seu ambiente 

urbano, através da criação de uma nova situação de uso. Neste setor, enquadra-se o Polo Pilar. 

Segundo o Plano, a área do Pilar foi considerada um conjunto edificado marcado pela 

descaracterização e descontinuidade volumétrica e estilística. Considerou também que a 

região abriga monumentos tombados isoladamente (Igreja do Pilar, Forte do Brum) e 

fragmentos de elementos preserváveis que oferecem possibilidade de serem incorporados à 

paisagem, ―em função de reconhecimento do seu valor cultural‖ (ruínas).  

 

 
           Figura 143: Bairro do Recife – configuração espacial dos Setores e Polos.  
          Fonte: Prefeitura do Recife – interferência deste estudo 
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Apesar de o Polo Pilar ter tido objetivos bem definidos e adequados à realidade que se 

apresentava na época, o Plano centrou a atenção no Polo Bom Jesus e Alfândega. O sucesso 

alcançado principalmente pelo Polo Bom Jesus, próximo à área do Pilar, atraiu a população 

pobre, estimulada pelo turismo, contribuindo para o aumento da população da Favela do Rato. 

 

4.4.4. O Projeto Recife-Olinda 

O ―Projeto Recife-Olinda‖ foi iniciado em 2003 como parte integrante do Plano ―Complexo 

Turístico Cultural Recife-Olinda‖. Propõe uma requalificação urbanística e ambiental 

envolvendo as três esferas de governo: federal, estadual e municipal do Recife e de Olinda. 

Conta com a participação e consultoria da ―Organização Social Núcleo de Gestão do Porto 

Digital‖ e da empresa pública portuguesa ―Parque Expo‖. Esta articulação entre duas 

administrações é apontada como pioneira e conjuga desenvolvimento urbano, turismo, cultura 

e desenvolvimento econômico. A proposta urbanística abrange uma área de 470 ha, dos quais 

359 ha localizam-se no Recife e 111 ha em Olinda.  

O projeto situa sua atuação em três zonas de operação: 1- de Intervenção (áreas 

predominantemente vazias, ociosas ou com usos passíveis de desativação, além de áreas 

ocupadas por favelas); 2- de Enquadramento (áreas de entorno das Zonas de Intervenção); 3- 

de Abrangência (área total do Complexo Cultural Recife/Olinda, desde o Bairro do Pina até 

Olinda)  

A área do projeto Recife-Olinda insere-se em território histórico, testemunho da evolução 

urbana dessas duas cidades e inclui: uma série de edifícios significativos isolados, alguns 

deles tombados como patrimônio histórico e arqueológico; um sítio arqueológico urbano; 

parcela significativa das áreas de ocupação originais de Olinda e do Recife; cinco sítios 

históricos (Colina Histórica de Olinda, Bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa 

Vista). Também faz parte o conjunto de armazéns portuários distribuídos ao longo da orla 

atlântica, que colaboram para dar ao Recife a configuração de uma cidade portuária, 

característica sempre admitida desde que aqui chegaram os primeiros colonizadores. O 

projeto apresenta propostas múltiplas, que demonstram uma transformação radical na planície 

costeira de relevância histórica e cultural. Nela se mesclam ambientes naturais do passado, 

como os mangues que margeiam os rios e canais, num meio urbano de intensa concentração 

de edificações.  
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A figura 144 delimita a área do Projeto Recife/Olinda e mostra três maquetes que projetam o 

futuro da área. 

 
Figura 144: Delimitação do Projeto Recife/Olinda (área em destaque) e propostas para os territórios 

Fonte: www.mouradubeux.com.br –maquetes eletrônicas: ministério das cidades, 2005. Interferências da autora 

 

A área do projeto contempla uma faixa contínua construída com cerca de 8 km de extensão e 

1,5 milhão m² de áreas livres. Juntas constituem parte da memória do lugar, em especial o 

Porto do Recife e o Cais José Estelita, o que torna particularmente sensível a aceitação do 

projeto. O desenrolar dos fatos, principalmente a venda de grandes áreas
54

 para empresas do 

setor imobiliário, deixa o projeto duvidoso quanto aos seus reais objetivos, parecendo tratar-se 

                                                                         
54

 Venda da área do Cais José Estelita. O terreno se encontrava como garantia na Justiça para um dívida trabalhista de antigos funcionários 

da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (Refesa) e foi a leilão com preço mínimo de R$ 55,2 milhões. 

Olinda

Bairro do 

Recife

Cais José 

Estelita

Arrecifes
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de um “mega empreendimento imobiliário que resultará na construção de uma média de um 

milhão e meio de m
2
 de área construída” (VIEIRA, 2007:199).  

Minimizam a aceitação promessas de inclusão social, como um dos objetivos do projeto, que 

pretende integrar e assentar definitivamente, através de intervenções de urbanização, as 

comunidades de Milagres, Maruim, Santo Amaro, Coque, Coelhos, Brasília Teimosa, 

Azeitona e Pilar.  

Para a Comunidade do Pilar há o “Projeto de Requalificação Urbanística e Inclusão Social 

da Comunidade do Pilar” (PRUISCP), lançado oficialmente no início de 2009. O projeto 

prevê a requalificação urbanística da área, através da construção de novas unidades 

habitacionais, comércio, serviços e equipamentos coletivos, comunitários e de geração de 

renda, além de criação de espaços públicos e de lazer comunitário e valorização do patrimônio 

histórico, através da restauração da Igreja do Pilar.  

 

4.4.4.1. Projeto de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar 

(PRUISCP) 

O projeto, que foi elaborado pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural – 

DPPC, da Secretaria de Cultura, e pela URB-Recife, é definido como um projeto de 

implantação de medidas para melhoria das condições tanto físicas quanto sociais da 

Comunidade do Pilar. 

Um dos acontecimentos mais importantes para aprovação do projeto foi o fim do impasse 

entre a Prefeitura do Recife e o Porto do Recife no que se refere à concessão fundiária: os 

terrenos onde se assenta a Comunidade do Pilar, local do projeto proposto, pertenciam à 

extinta Portobrás, portanto trata-se de terrenos da União.
55

 Esse fato vinha gerando entraves e 

impedia intervenções na área. Em dezembro de 2007, esta questão ficou resolvida quando a 

cessão de uso dos terrenos passou do Porto para a Prefeitura do Recife.   

O projeto propõe uma reurbanização para um polígono de 26.234,23 m² de superfície, com 

594 unidades habitacionais, escola, creche, posto de saúde e centro comercial e de serviços. O 

                                                                         
55

 IMÓVEIS DA UNIÃO: Terrenos de marinha e seus acrescidos; os terrenos às margens de rios federais; ilhas etc. A PORTOBRÁS, por  

sua vez, foi dissolvida pela Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, e suas obrigações e direitos decorrentes de norma legal, ato administrativo 

ou contrato passaram à União. 
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programa ainda contempla infra-estrutura urbana com pavimentação, drenagem, água, luz e 

saneamento. Faz parte deste projeto a restauração da Igreja de Nossa Senhora do Pilar numa 

tentativa de reintegrá-la ao Bairro. Segundo a Prefeitura do Recife, o Programa Federal de 

Aceleração do Crescimento (PAC) aprovou uma verba para a obra orçada em R$ 37 milhões 

(RECIFE, 2008) para a execução do projeto. Tanto a ênfase no Patrimônio Histórico, com 

reintegração funcional da Igreja do Pilar às atividades sócio-culturais da Comunidade quanto 

a desobstrução dos espaços públicos são também promessas do projeto.  

O projeto destina-se às quadras hoje ocupadas pela Comunidade do Pilar e mais uma parte da 

quadra 40, ocupada anteriormente com silos de melaço retirados no início de 2009. Assim, a 

proposta de reurbanização concentra-se nas quadras 45, 46, 55, 40 e 60 e parte da quadra 25, 

delimitadas pelas ruas do Brum, do Ocidente, Edgar Werneck, Bernardo Vieira de Melo, e 

Rua de São Jorge (Figura 145). 

 
Figura 145: Vista aérea da área ocupada pela Comunidade do Pilar – espaço de implantação do PRUISCP- Observar 

mudança da numeração das quadras, em comparação com a do início do século XX (figura 88) 

Fonte: www.skyscrapercity.com.br 

 

Para a quadra 60, o programa de reabilitação da área projetou dois blocos habitacionais e um 

mercado público tendo como fachada ruínas remanescentes da destruição ocorrida na década 

de 70. Do mesmo modo, na quadra 40, com a tipologia das primeiras edificações da área 

Quadra 40 

Quadra 60 

Quadra 45 

Quadra 25 Quadra 55 

Quadra 46 

Moinho 
 Recife 
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preservada, algumas ruínas serão incorporadas à nova edificação. Segundo a Prefeitura do 

Recife, o partido arquitetônico do mercado (quadra 60) dispõe os boxes sem afastamentos, 

procurando assim, manter a mesma locação das antigas habitações. Nele estão previstos 

sessenta e sete boxes, destinados ao comércio de secos e molhados e serviços, uma padaria, 

além de depósitos e banheiros públicos. Atualmente, os silos de armazenagem do melaço, que 

são vistos na foto, foram retirados dando margem à ampliação do projeto. 

Próximo à Igreja, também está prevista a construção de uma praça na quadra 25. Para a 

construção do conjunto habitacional, o projeto considera prédios de quatro andares com altura 

de aproximadamente 12 metros, portanto superior à altura máxima da Igreja. Com isso, a 

visibilidade e o sentido de evidencia entre as construções, que a Igreja possuía antes da 

desapropriação, ficaram mais prejudicados do que com os barracos que têm uma altura muito 

reduzida em relação à Igreja (figura 146 e 147).  

 

 

 

Quanto à legislação, a área está inserida no sítio histórico do Recife, na Zona Especial de 

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural –ZEPH 09, desde 1981, sendo portanto 

protegida pela Municipalidade. A área deve seguir os condicionantes da lei elaborada por 

ocasião da revitalização do Bairro do Recife, lei 16.290/97 que considera a área inclusa dentro 

do Setor de Renovação (Polo Pilar). Esse setor é considerado como área que apresenta 

descontinuidade e descaracterização do conjunto histórico existente no Bairro do Recife. A 

área em questão encontra-se fora do perímetro de tombamento do Bairro do Recife
56

, que foi 

considerado como Patrimônio Histórico Artístico Nacional desde 1998.  

                                                                         
56

 O Bairro do Recife foi tombado em 15 de dezembro de 1998 através do processo de tombo 1.168-T85. O tombamento está inscrito no 

Livro de Belas Artes, vol. II, inscrição n. 614, fl. 39 e Livro de Arqueologia, Etnologia e Paisagismo, vol. I e II, inscrição n. 119, fl. 99. O 

perímetro tombado corresponde a 186 mil m2, dividido em três sub-núcleos, com 51 imóveis de destaque.  

Figura 146 e 147: Maquetes eletrônicas do projeto para o 
mercado com ruínas incorporadas (quadra 60) conjunto 

habitacional e praça próximos à igreja (quadras 45, 46 e 25).  

Fonte: Prefeitura do Recife - Secretaria de Cultura – DPPC 

- Agosto -2008. 
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Segundo a Prefeitura do Recife, para o ―Projeto de Requalificação Urbanística e Inclusão 

Social da Comunidade do Pilar” foram consideradas também as seguintes recomendações, 

conforme o que rege o Plano de Reabilitação do Bairro do Recife: valorização dos 

monumentos e elementos arquitetônicos significativos, otimização dos padrões de ocupação e 

dinamização dos usos e atividades e inserção de elementos contemporâneos na configuração 

urbanística e arquitetônica da área. 

Na lei de 1997, são sugeridos para o Setor de Renovação novos padrões morfológicos, 

estilísticos ou volumétricos, que poderão ser introduzidos desde que sejam compatíveis com a 

escala dos monumentos e elementos preserváveis, dos galpões e dos silos de armazenagem, 

com visualização dos monumentos tombados, em perspectiva e que permita sua valorização, 

com visualização do conjunto. Além disso, as novas construções deverão seguir as 

características presentes na morfologia e tipologia do Bairro do Recife e observar os seguintes 

parâmetros: gabarito máximo de 40,00m (quarenta metros); coeficiente de utilização 

referencial igual a 2,4; coeficiente de utilização máxima igual a 3,0 e taxa de solo natural 

mínima de 20% do terreno. 

A Prefeitura explica que, no que se refere à modulação dos edifícios, foram consideradas as 

tipologias predominantes no Bairro do Recife e os elementos compositivos que definiram o 

conjunto de edificações e aberturas, configuradas por esse modelo: quadras compactas, 

sobrados e casas térreas, vizinhas e coladas umas às outras. 

O Plano também se submeteu à análise e aprovação do IPHAN, requisito necessário para 

qualquer intervenção na área (ZEPH-09), levando em conta a vizinhança da Igreja do Pilar, 

protegida em nível federal.  

O projeto busca resgatar o desenho das quadras que a ocupação informal da favela 

desordenou e, consequentemente, modificou o desenho anterior a esta ocupação. O resgate do 

traçado original baseia-se em mapas constantes no sistema Unibase e no Atlas Histórico 

Cartográfico do Recife onde as quadras propostas foram localizadas, no levantamento 

topográfico existente da área. O plano não considera a modificação do traçado provocado 

pelas fábricas e consequentemente também não propõe o resgate dos espaços públicos 

descaracterizados e apropriados pelas industrias. 

O Programa ainda prevê a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Social e uma 

proposta de pesquisa arqueológica para reurbanização da Comunidade do Pilar. A expectativa 
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arqueológica é a de encontrar vestígios de três momentos distintos da evolução do Bairro do 

Recife: 1- Forte de São Jorge (século XVI e XVII); 2- edificações da Rua de São Jorge 

(segunda metade do século XVIII e início do século XIX); e 3- edificações da Rua dos 

Guararapes (atual Rua Bernardo Vieira de Melo) (segunda metade do século XIX e século 

XX). 

Especificamente em referência à Igreja do Pilar, o IPHAN aprovou o Plano e iniciou obras de 

restauro em janeiro de 2009 (figuras 148 a 151). As obras foram iniciadas sob coordenação do 

IPHAN e os trabalhos de mão de obra foram entregues a 50 alunos da Obra-Escola sob 

coordenação do CPC, dos quais 17 são moradores do Pilar. A restauração da Igreja é um 

convênio entre Prefeitura do Recife, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e Centro Trabalho e Cultura (CTC). A execução do serviço será baseada no projeto 

de restauração elaborado pela Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural Material – 

DPPC, da Secretaria de Cultura da Cidade do Recife, com a aprovação do IPHAN.  

  
Figura 148: Igreja do Pilar- início dos trabalhos de  

restauração. Fev.2009 

Fonte: fotos da autora  

Figura 149: Interior da igreja do Pilar. 

Fev 2009 

Fonte: Prefeitura do Recife 

 

  
Figura 150: Exterior da Igreja. Trabalhos de restauro. Fev. 2009 

Fonte: fotos da autora 

  Figura 151: Obras da Igreja do Pilar 

  Fonte: fotos da autora  
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Em julho de 2009, as obras de restauro da Igreja foram interrompidas sob alegação de falta de 

verba. Até a conclusão desse estudo, a Igreja encontrava-se mais uma vez abandonada, porém, 

desta vez com agravantes maiores, motivados pelas seguintes ações: retirada dos lacres das 

janelas e portas permitindo livre acesso ao seu interior. A camada de pintura e o reboco das 

paredes internas e externas que davam certa proteção foram retirados, enquanto os banners, 

que anunciavam o restauro, foram cortados e arrancados (figura 152).   

 

 
Figura 152: Trabalhos interrompidos na Igreja do Pilar. Agosto de 2009  

Fonte: fotos da autora. Out/2009 

 

Os resultados alcançados após o estudo das práticas urbanísticas realizadas na área do estudo 

apontaram para uma crescente desvalorização da área do entorno da Igreja do Pilar e, 

consequentemente, dela própria. Os condicionantes que motivaram esta situação podem ser 

melhor compreendidos a partir do entendimento de que a atribuição de valores é feita numa 

interligação entre sujeito e objeto, onde o sujeito se mostra carregado de atributos próprios de 

seu conhecimento, cultura e meio social.  

Assim, tornou-se claro que uma pesquisa empírica na Comunidade do Pilar era necessária 

para complementar os estudos até aqui constatados.   
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CAPÍTULO 5 - PESQUISA NA COMUNIDADE DO PILAR 

 

Nesse capítulo mostra-se uma pesquisa empírica realizada na Comunidade do Pilar que busca 

respostas junto a essa comunidade no sentido de tentar identificar qual a relação desse grupo 

social com a Igreja do Pilar. Busca-se também observar a presença ou as mudanças de valores 

histórico-culturais, religiosos e simbólicos atribuídos a esse patrimônio, uma vez que 

aparentemente a população dessa área não demonstra vínculos afetivos para com essa igreja 

católica. Além desses objetivos a pesquisa de campo investiga também o sentimento de 

pertencimento, apropriação e interesse existente para com esse bem patrimonial. 

As informações colhidas talvez possam desvendar novos fatos e suas relações com a 

Comunidade, levando a uma maior compreensão dos diversos aspectos negativos encontrados 

no objeto empírico (Igreja do Pilar).  

O procedimento para a coleta dos dados foi a aplicação de um questionário/formulário, 

instrumento que possibilita atingir um grupo heterogêneo de pessoas, inclusive analfabetos, 

dado esse que se sabe existir nessa comunidade. Assim, esse tipo de instrumento possibilitou 

manter as mesmas questões para todos, garantiu o anonimato das pessoas não alfabetizadas e 

incluiu questões que atendessem a finalidades específicas da pesquisa. O questionário foi 

aplicado individualmente, preenchido pela pesquisadora, quando necessário, e parte entregue 

aos entrevistados para seu preenchimento. As respostas foram antecedidas por explicação do 

objetivo da pesquisa e esclarecimentos sobre o preenchimento do questionário. As questões 

são do tipo abertas, fechadas, de múltipla escolha, e do tipo sim ou não. 

O período de realização da pesquisa foi de agosto a outubro de 2009 e contemplou um 

universo de cinqüenta pessoas. A escolha deste número se deu em função do número de 

famílias cadastradas pela Prefeitura do Recife para o “Programa de Requalificação 

Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar”, que registrou cerca de 470 famílias 

e 1400 habitantes, no ano de 2008. Considerou-se, portanto, um percentual de 

aproximadamente 10% destas famílias, procurando na escolha dos pesquisados atingir pelo 

menos um membro de cada uma delas. 

As questões se desenvolveram em seis blocos: o primeiro traçou o perfil dos pesquisados 

através da coleta de dados pessoais, o segundo conteve questões sobre a Igreja do Pilar, o 

terceiro contemplou a relação pessoal com a Igreja, o quarto questões sobre a relação entre a 
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Comunidade e a Igreja, o quinto questões relacionadas à área de ocupação da Igreja e entorno 

imediato e a sexta uma questão aberta de sugestão e ou comentário pessoal. Os resultados 

obtidos do questionário, que se encontra na íntegra no apêndice dessa dissertação, são 

demonstrados a seguir: 

 

5.1. COLETA DE DADOS  

Para melhor entender o resultado da pesquisa, consideram-se relevantes as seguintes 

observações: 

1-No período dessa pesquisa as obras da Igreja estavam interrompidas após um início da 

restauração com a participação de 17 moradores da comunidade, trabalhando na obra. A 

Igreja estava abandonada, num estado muito mais preocupante que antes, uma vez que as 

janelas e portas que estavam lacradas em alvenaria tinham sido abertas, o reboco das fachadas 

e paredes internas retirado, entre outros procedimentos executados, os quais faziam parte do 

início das obras de restauração e necessitavam de uma sequência imediata, não levada adiante. 

Segundo a Prefeitura do Recife, desde o mês de agosto de 2009 a obra foi interrompida por 

falta de verba, não tendo data para ser retomada.  Parte dos tapumes que cercavam a Igreja 

tinham sido retirados pelos moradores do Pilar, assim como o painel plástico tipo banner que 

continha fotos e texto sobre a história da Igreja, o que permitiu um livre o acesso ao seu 

interior. A área não constava com nenhuma vigilância, e a igreja estava literalmente 

abandonada. As fotos abaixo ilustram estado da Igreja na época da pesquisa: 

 

  
Figura 153: Fachada frontal da igreja (detalhe) – janelas 

abertas, reboco retirado. 

Fonte: Foto da autora – outubro de 2009 

Figura 154: Fachada lateral da igreja (detalhe) –janelas 

abertas, reboco retirado, tapumes arrancados. 

Fonte: Foto da autora – outubro de 2009 
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Figura 155: Interior da igreja –ausência da coberta  
Fonte: Foto da autora – outubro de 2009 

Figura 156: Interior da Igreja próximo ao 
altar mor – portas abandonadas. 

Fonte: Foto da autora- outubro de 2009 

 

2- O projeto habitacional lançado em abril de 2009 ainda não tinha iniciado e havia uma 

insegurança e um descrédito, por parte da população da comunidade, de que realmente se 

efetivasse. Sentiu-se que os moradores da comunidade demonstravam certo constrangimento 

em falar sobre a Igreja do Pilar e emitir opiniões a respeito das promessas não cumpridas, em 

função, pareceu-nos, da esperança sempre presente da casa sonhada, e da suposição de que 

qualquer objeção pudesse prejudicar esse sonho. O restauro da igreja é visto, nesse tempo da 

pesquisa, como fator primordial para alavancar o projeto habitacional. Aqueles que não 

tinham sido cadastrados, e que passaram a habitar na comunidade nutridos por essa esperança, 

solicitavam, a todo o momento, por essa inscrição. Muitos dos que se declaravam católicos, 

quando pesquisados mais profundamente (qual a igreja, por quanto tempo, nome do padre, 

etc...) entravam em contradição ou ficavam visivelmente perturbados, deixando transparecer 

que as respostas procuravam de certa maneira não prejudicá-los no alcance de seu objetivo – 

ganhar uma casa. Em função disso foi feito um trabalho com cada um dos pesquisados, 

deixando claro que suas respostas não interfeririam nas ações que possivelmente se 

realizariam na área.   

Nesse contexto, o questionário foi aplicado considerando-se que o resultado seria influenciado 

pela mudança de planos sobre o restauro da Igreja. Na primeira questão sobre o perfil dos 

entrevistados, prevaleceram mulheres, na faixa etária de 31 a 45 anos, com escolaridade de 

ensino fundamental incompleto, renda inferior a um salário mínimo, morando em barraco 

próprio por um período de seis a dez anos e tendo como religião a Evangélica. Mais que 50% 

dos pesquisados estão inscritos no “Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão 

Social da Comunidade do Pilar”(PRUISCP) para receber uma moradia. Inversamente, a 
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maioria não participou do início dos trabalhos da restauração da Igreja e são frequentadores 

de alguma igreja. Das igrejas freqüentadas, a mais citada foi a A.S.P.P.,
57

 seguida pela Missão 

Evangélica Petencostal e pela Mundial do Reino de Deus. A Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo aparece uma vez, como única igreja católica indicada.  

O que se pode observar durante a pesquisa foi uma total falta de conhecimento sobre a igreja 

da qual o pesquisado se declarava freqüentador. A quase totalidade desconhecia inclusive o 

nome da igreja restringindo-se a dizer o termo ―assembléia‖, em referência a qualquer igreja 

que não fosse católica. 

Na Comunidade existem três igrejas evangélicas: Missão Evangélica Pentecostal do Brasil
58

, 

Assembléia de Deus
59

 e a Presbiteriana através da ONG ―Projeto Transformação‖ que na 

comunidade toma a denominação ―Transformação do Pilar.‖
60

 A ONG é administrada pela 

Igreja Presbiteriana, e beneficia diretamente cerca de 60 famílias da Comunidade do Pilar 

onde tem sua sede e realiza regularmente cultos (figuras 157, 158, 159). Na comunidade, a 

Assembléia de Deus funciona há dez anos; a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, há oito 

anos. Em contra partida a Igreja católica está desativada a mais de uma década e não mantém 

nenhuma função dentro da comunidade.  

Segundo prospecção do projeto de reurbanização da área, as construções onde atualmente as 

igrejas evangélicas se localizam serão substituídas por prédios habitacionais, fato que vem 

gerando protestos por parte dos evangélicos que reclamam da falta no projeto de templos, ou 

espaços, para as religiões não católicas.  

   
 Figura 157: Culto da Transformação do 

Pilar da Igreja Presbiteriana.  

Fonte: http://projetonasruas.blogspot.com 
outubro de 2009 

Figura 158: Culto da Transformação do 

Pilar da Igreja Presbiteriana.  

Fonte: http://projetonasruas.blogspot.com 
outubro de 2009 

Figura 159: Ações da ONG 

Transformação do Pilar  

Fonte: http://projetonasruas.blogspot.com 
outubro de 2009 

                                                                         
57

 Das iniciais apontadas como denominação da Igreja não foi possível a sua identificação. Os entrevistados dizem tratar-se de uma igreja 

adventista do sétimo dia de língua brasileira. 
58

 Situada na Rua São Jorge – Comunidade do Pilar – Recife. A igreja organizou-se nacionalmente no Brasil em 1965, passando a ter sua 

sede nacional no Recife. Posteriormente, transferiu-se para Natal, no Rio Grande do Norte. 
59

 Localizada na Rua do Ocidente – Comunidade do Pilar - Recife 
60

 Sede na Av. Bernardo Vieira de Melo Nº 319, Brum – Comunidade do Pilar – Recife 

http://projetonasruas.blogspot.com/
http://projetonasruas.blogspot.com/
http://projetonasruas.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/_sFooQy1dhtQ/RtHtPsmaIUI/AAAAAAAAAAk/gsT0mcYvBWQ/s1600-h/08.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_sFooQy1dhtQ/RtHsU8maISI/AAAAAAAAAAU/hO87wfGJ0kE/s1600-h/10.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_sFooQy1dhtQ/RtbC2smaIiI/AAAAAAAAACU/FX92JK0622I/s1600-h/05.JPG
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Figura 160: Igreja Missão Evangélica Pentecostal  
Rua São Jorge – Comunidade do Pilar- Recife 

Fonte: www.folhape.com.br 

Figura 161: Igreja Assembléia de Deus- Rua  

do Ocidente- Comunidade do Pilar- Recife 

Fonte: www.folhape.com.br 

 

Os dados do perfil dos entrevistados são demonstrados nos seus valores absolutos e 

percentuais nas tabelas 03 e 04 e gráfico 01 abaixo. A pergunta sobre o CTC, ONG – centro, 

trabalho e cultura, que capacita moradores da comunidade para profissões foi: ―É integrante 

do Projeto ―Obra-Escola do Pilar‖ do CTC?‖ 

 

Tabela 03: Perfil dos participantes da pesquisa (Sexo, Idade, Moradia, Curso profissionalizante) 
SEXO IDADE (em anos) TIPO DE MORADIA TEMPO DE MORADIA (em anos) CTC 

F M 15/30 31/45 46/60 61/75 >75 Própria Alugada < 1 2/5 6/10 11/20 >20 Sim Não 

22 27 16 19 13 1 0 31 15 2 11 16 9 11 12 35 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em 2009 

 

 

Na tabela 04, as questões abaixo foram feitas para obtenção do perfil do entrevistado: 

- Sobre o PRUISCP: você, ou com quem você mora, está inscrito na Prefeitura no PRUISCP 

para ser contemplado com uma das moradias que serão construídas? 

-Você já trabalhou ou trabalha na restauração da Igreja?; freqüenta alguma igreja? Qual?; qual 

é sua escolaridade?; a sua renda mensal se enquadra dentro de: menos que um salário mínimo, 

de um a três salários mínimos, de três a cinco salários mínimos ou mais de cinco salários 

mínimos? 

 

Tabela 04: Perfil dos participantes da pesquisa (renda, escolaridade, religião) 

PRUICP 
Inscrição 

RENDA (salário mínimo) ESCOLARIDADE FREQ. 
 IGREJA? 

RELIGIÃO Trab/ 
Igreja? 

Sim Não SR <1  1 a 
3  

3 a 
5  

>
5 

NA FI FC M S Sim Não C EV ES SR O Si N~ 

27 22 10 27 11 1 3 7 22 14 6 6 21 12 13 19 1 11 5 13 31 

Fonte: autora. Abreviações: PRUISCP (Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar); 
SR (Sem Renda); NA (Não Alfabetizado); FI (Ensino Fundamental Incompleto); FC (Ensino Fundamental Completo); M 

(Ensino Médio); S (Ensino Superior) Religião: C (católica), EV (evangélica, ES (espírita), SR (sem religião), O (outra 

religião). 
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Gráfico 01: Perfil dos participantes da Pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009 

 

 

A tabela 05 e o gráfico 02 mostram os resultados obtidos sobre religião, nos valores absolutos 

e percentuais.  

 

Há uma predominância de evangélicos, com 12 pontos percentuais acima dos católicos e 16 

pontos acima dos que se declararam sem religião, sendo 28 pontos a diferença a mais dos 

evangélicos com relação às outras religiões e 36 pontos percentuais com relação aos espíritas.  

 

Esses resultados confirmam a tendência que vem ocorrendo no Brasil, desde a década de 

1980, que indica uma redução de católicos ligada ao aumento dos sem religião e evangélicos. 

O objetivo desta questão foi procurar avaliar a falta de ligação da Comunidade com este bem 

cultural religioso católico (Igreja do Pilar) e confirmar o fato da crescente diminuição de 

católicos. 

 

Tabela 05: Religião  

Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009 

 

  

 

 

 

 

 

RELIGIÃO 

 Quantidade Percentual 

Católica 13 26% 

Evangélica 19 38% 

Espírita 1 2% 

Sem religião 11 22% 

Outra 5 10% 

Não Resp. 1 2% 
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Gráfico 02: Perfil dos Moradores - Religião 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009 

 

Os gráficos 03 e 04 comparam dados entre a religião católica e os ―sem religião‖ e entre a 

religião católica e as outras religiões. No primeiro, observa-se que a fatia dos ―sem religião‖ é 

muito próxima daquela dos católicos, formando o que se poderia chamar de campo livre para 

a penetração de outra religião ou filiação a alguma já existente. Sobre este aspecto, ressalta-se 

a falta de atuação da Igreja Católica que não se manifesta, não exerce sua função 

evangelizadora na Comunidade e omite-se a respeito dos problemas da Comunidade e da 

Igreja da qual é proprietária.  

Essa pesquisa procurou a Cúria Metropolitana e tentou entrar em contato com o objetivo de 

esclarecer o posicionamento da Igreja Católica a essa igreja abandonada, bem como a 

ausência de atividade na área. As respostas foram sempre negativas justificando que em 

virtude dos acontecimentos perturbadores
61

 que aconteciam, as entrevistas e quaisquer 

declarações estavam suspensas. 

Abaixo o gráfico 03, mostra que a fatia dos sem religião e a da religião católica constituem 

50% dos entrevistados, conforme pode ser visto no gráfico 05. No gráfico 04, observa-se o 

percentual da Igreja Católica em relação às outras religiões citadas na pesquisa. 

                                                                         
61 No início do mês de março de 2009 o arcebispo de Olinda e Recife e consequentemente a arquidiocese pernambucana ficaram no centro 

de um debate que envolvia uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos, vítima  de estupros do padrasto. O então arcebispo dom José Cardoso 

Sobrinho, condenou o aborto legal feito após avaliação médica que apontou que a menina corria risco de vida. Depois da operação, dom José 

declarou à imprensa que os envolvidos no aborto - exceto a garota e o estuprador- incorreram em excomunhão porque cometeram um pecado 

gravíssimo: tirar uma vida inocente – A posição foi da Igreja Católica, apoiada inclusive pelo Papa. De um lado ficou a igreja católica presa a 

dogmas de seu código canônico medieval e de outro a ciência e a grande maioria da população acusando a igreja de retrógada. Sobre o 

assunto ler: ―Os Sinais do Apocalipse‖ em: www.derradeirasgracas.com/3.Os Sinais do Apocalipse/ e ―Médicos contra o Vaticano‖ em: 

http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9985&cod=144070&edicao=885 

 

http://www.derradeirasgracas.com/3.Os%20Sinais%20do%20Apocalipse/
http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9985&cod=144070&edicao=885
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GRÁFICO 05: Religiões dos pesquisados 

 
 

O bloco 02 do questionário traz perguntas com questões relacionadas à Igreja do Pilar, dando 

como resultados a tabela 06 e o gráfico 06. Neles pode-se notar que 58% gostariam de 

participar das atividades católicas que a Igreja venha desenvolver, embora que 48% nunca 

tenham participado de nenhuma atividade nesta Igreja. 

 

 

Tabela 06: Envolvimento com a Igreja 

 Quer participar das atividades 
católicas? 

Você já participou de atividades 
religiosas na igreja? 

Conhece a história da 
igreja? 

Sim 29 58% 24 48% 21 42% 

Não 17 34% 20 40% 29 58% 

NR 4 8% 6 12% 0 0% 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009. 

 

 
 

Gráfico 06: Noção de Pertencimento 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009. 
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A segunda questão desse bloco indaga sobre o pertencimento. O objetivo foi verificar até que 

ponto a Comunidade sente a Igreja como algo seu. A tabela 04 e o gráfico 06 traduzem as 

respostas do questionário à pergunta ―a quem pertence a Igreja?‖ O resultado apontou que, 

para a maioria dos entrevistados, a Igreja pertence à cidade, seguido da noção de que a Igreja 

pertence à Comunidade e em seguida, como terceira colocada, a opção de que a Igreja 

pertence a todos.  

 

Tabela 07: Apropriação da igreja (a)     Gráfico 07: Apropriação da igreja (a) 
 

A QUEM PERTENCE A IGREJA? 

 
Quant. Percent. 

Cidade 23 46% 

Comunidade 17 34% 

Todos 15 30% 

Padres 2 4% 

NR 3 6% 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em 
outubro 2009 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009 

 

 

A ultima questão do bloco 2 pergunta; ―O que mais lhe agrada na Igreja?‖ A reposta mais 

escolhida entre quatro opções apontou os azulejos internos da Igreja. É importante notar que a 

resposta ―nada‖ recebeu 2 pontos percentuais, ou seja, nada da Igreja lhes agradava. Esse 

dado permitiu avaliar a vloração que se deu à Igreja. (gráfico 08 e tabela 08) 

 

Tabela 08: Apropriação da igreja (b)                   Gráfico 08: Apropiação da igreja (b) 
 

O QUE MAIS LHE AGRADA NA IGREJA? 

A forma externa 8 16% 

Azulejos 15 30% 

Altares 12 24% 

Nada 14 28% 

NR 1 2% 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por este 

estudo em outubro 2009 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por este estudo em outubro 2009 

 

Complementando o segundo bloco, o terceiro bloco busca a relação pessoal com a Igreja. O 

conceito individual indicou que a Igreja é ―uma construção religiosa que merece respeito e 

não deve ficar abandonada‖, empatando com a noção de que a Igreja é uma construção antiga 

que precisa ser restaurada. 
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Tabela 09: Relação Pessoal com a Igreja 

RELAÇÃO PESSOAL COM A IGREJA 

Para você a igreja do Pilar é: 

Patrimônio histórico importante que pertence a todos 9 18% 

Construção velha que precisa ser reformada para uso 6 12% 

Construção religiosa que merece respeito e não deve ficar 
abandonada 

15 30% 

Construção antiga que precisa ser restaurada 15 30% 

Construção muito velha e acabada 5 10% 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por  este estudo em outubro de 2009 

 
 

 
Gráfico 09: Relação pessoal com a Igreja 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por  este estudo em outubro de 2009 

 

O quarto bloco do questionário procura desvendar a relação da Igreja com a Comunidade.  

A primeira pergunta investiga o apego ao lugar e deveria ser respondida pelo grau de 

importância que vai de ―muito importante‖ até ―não importante‖ e ―não sei‖.  

As respostas indicaram que 60% acham muito importante que a Igreja do Pilar, quando 

restaurada e em funcionamento possa atrair outras pessoas, não pertencentes à Comunidade, 

enquanto 70% consideram que a Igreja é muito importante por ser um monumento antigo.  

62% consideram muito importante que a Igreja troque suas atividades religiosas católicas por 

outro tipo de uso e 74% consideram muito importante que a Igreja possa ser um lugar de 

encontro, de celebração religiosa católica (tabela 10). 
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Tabela 10: Noção de Pertencimento 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA IGREJA DO PILAR? 

 A Igreja poderá 
atrair novas pessoas 
para morar na área 

Por ser um 
monumento muito 
antigo, a igreja é: 

A possibilidade de troca de 
suas atividades católicas por 
outro tipo de uso 

A igreja poderá ser um 
lugar de encontro de 
celebração religiosa 
católica 

 Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 

Muito Importante 30 60% 35 70% 31 62% 37 74% 

Importante 14 28% 7 14% 6 12% 7 14% 

Pouco Importante 1 2% 0 0% 3 6% 0 0% 

Não Importante 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

Não sei 4 8% 6 12% 8 16% 2 4% 

Não Respondeu 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por  este estudo em outubro de 2009 

 

 

 

Gráfico 10: Noção de Pertencimento 

 
Fonte: Pesquisa desenvolvida por  este estudo em outubro de 2009 

 

O quinto grupo de questões do questionário refere-se à área de ocupação da Igreja e de seu 

pátio. Foram dadas quatro opções a fim de avaliar a importância da Igreja. Sabendo-se, na 

época, que o entorno da Igreja contava com um projeto aprovado para construção de moradias 

destinadas às famílias da Comunidade, o resultado poderia mostrar o grau de valor atribuído à 

Igreja. Prevaleceu a opinião de que ―A igreja poderia permanecer, mas o pátio daria lugar a 

novas moradias‖. Note-se que a escolha por uma das quatro opções dadas só poderia ser feita 

se a resposta à pergunta ―a área do terreno ocupada pela Igreja e o pátio devem ser utilizadas 

de maneira diferente daquela utilizada pela Igreja Católica?‖ fosse afirmativa. 
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Tabela 11: Utilização da igreja e da área do pátio 

UTILIZAÇÃO DA ÁREA DA IGREJA E PÁTIO 

Poderia dar lugar a outro tipo de igreja 2 12% 

Poderia dar lugar a outras construções de uso coletivo 5 29% 

A igreja poderia permanecer, mas o pátio daria lugar a novas moradias 8 47% 

Poderia dar lugar a novas moradias 2 12% 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por  este estudo em outubro de 2009 

 

 

 

Gráfico 11: Utilização da área da Igreja e pátio 

 

Fonte: Pesquisa desenvolvida por  este estudo em outubro de 2009 

 

Até o final da pesquisa empírica, a Comunidade não mostrou vínculos com a Igreja do Pilar, o 

que confirma que um objeto só pode ter existência para uma cultura à medida que é inserido 

significativamente no seu sistema. Porém no final desse estudo (julho de 2010), os trabalhos 

de restauração da Igreja do Pilar tinham sido retomados trazendo novas esperanças de que a 

recuperação do templo pudesse ser uma nova etapa de convivência com a comunidade do 

entorno. Nessa retomada inclusive, foram encontrados azulejos escondidos por trás de rebocos 

das paredes (figura 162). Além dos azulejos, também foram encontradas algumas pinturas nas 

paredes laterais próximas dos altares colaterais. Segundo o IPHAN, essa descoberta torna a 

edificação ainda mais importante do ponto de vista patrimonial. Essa primeira etapa da obra 

se consistiu numa consolidação do templo que recebeu cobertura, revestimento, estabilização 

da estrutura e a recuperação da rede elétrica. Ainda segundo o IPHAN uma segunda etapa irá 

trabalhar os bens móveis integrados, que incluem a restauração das cantarias, altares, estucaria 

e a definição do processo evolutivo da construção com prazo de conclusão previsto para oito 

meses. Depois de pronto, o templo será entregue à arquidiocese que arcará com a 

responsabilidade do uso da igreja com orientação do IPHAN para que além das celebrações, 

sejam criados equipamentos sociais junto à comunidade.  
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Quanto à construção do conjunto habitacional também foi iniciada uma primeira etapa de 192 

unidades habitacionais, do total de 588 previstas. O trabalho está sendo realizado na Quadra 

40, onde serão edificados quatro blocos habitacionais. Os serviços avançam em paralelo ao 

trabalho de prospecção arqueológica na comunidade, uma vez que o mesmo não aconteceu 

anterior a construção como previsto no projeto. (figuras 163 e 164)   

   
Figura 162: Parede com azulejos do sec 

XVII –Igreja do Pilar- Recife 

Fonte: Diário de Pernambuco  

Figura 163: Obras do início da 

construção do conjunto habitacional  
Fonte: http://www.recife.pe.gov.br 

Figura 164: Obras do conjunto 

habitacional  
Fonte: http://www.recife.pe.gov.br  

 

Quanto a opinião da comunidade para com essas moradias é revelador o depoimento de uma 

moradora que assim se manifesta no blog da Rádio Comunitária Pilar: 

O que dá pra minha família fazer em 28 metros quadrados?...quando esta obra aí, que estão 

propagandeando como "nova Comunidade do Pilar" estiver pronta, você, eu, nossas 

famílias e todas as outras famílias que formam a Comunidade do Pilar vamos viver em 

apartamentos de 28 metros quadrados. (...) você sabe o que significa isto? Ou melhor, você 

tem idéia de que tamanho é um "apê" de 28 metros quadrados?... Pra começar... seria bom 

calcular o tamanho de sua casa ou barraco e ver se o apartamento da "Nova Comunidade do 

Pilar" é maior ou menor que o espaço que você já ocupa com sua família e que, talvez, com 

bem menos dinheiro e uma boa reforma pudesse ficar no grau com tudo que temos direito: 

saneamento, instalação elétrica adequada, água encanada, boas paredes... Será que seremos 

nós, os moradores e moradoras do Pilar, os maiores beneficiados com a construção desses 

prédios? (texto de Luciana postado em http://radiocomunitariapilar.blogspot.com – 21 de 

março de 2010) 

Ou como se expressa outro morador fazendo alusão a Favela do Rato: 

(...)E, hoje, é como se a PCR (prefeitura da cidade do Recife) tivesse armado umas ratoeiras 

no Brum... Agora os roedores (população da favela do rato) tivessem que evacuar a área 

porque se deu início ao processo de dedetização do local. Quando concluírem esse processo 

de higiene social, irão nos colocar em seus cativeiros - uma espécie de caixotes de pedra, 

que irão substituir não só os barracos, mas também as plantas, flores e frutos do que, para 

nós, sendo nosso chão, é um PARAÍSO CHAMADO FAVELA.  

(texto de Cleiton postado em http://radiocomunitariapilar.blogspot.com – 26 de março de 

2010) 

 

Esse capítulo buscou identificar o relacionamento existente entre a Comunidade do Pilar e a 

Igreja do Pilar, os quais compartilham entre si o mesmo espaço urbano. Os dados colhidos 

revelam a atual situação emblemática, que envolve esse bem patrimonial, sendo discutidos de 

maneira conjunta aos capítulos antecedentes, nas considerações finais desse trabalho.  

http://radiocomunitariapilar.blogspot.com/
http://radiocomunitariapilar.blogspot.com/
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CONCLUSÕES 

 

A análise do bem patrimonial, Igreja do Pilar, no seu contexto atual, mostrou alterações 

ocorridas tanto na arquitetura da Igreja, quanto no aspecto urbano de sua ambiência. Com 

apoio no referencial teórico, pode-se observar a existência de três entraves reveladores da 

atual situação da Igreja e seu entorno, imbricados entre si e, portanto, de difícil e complexa 

distinção:  

1-o paradoxo segundo o qual a igreja apresenta-se como um bem protegido através de 

tombamento, mas que está abandonada; 

2-as radicais mudanças de valores relacionados a esse monumento; e 

3-a inadequação entre ações na área e os pressupostos legais. 

Ser um bem tombado e, portanto, carregar o título de ―bem patrimonial, por si só sugere que o 

bem cultural receba uma natural proteção que normalmente se traduz em conservação, não só 

no aspecto físico arquitetônico, como na preservação de seu entorno, elemento importante 

para manter as características essenciais do bem patrimonial. No entanto, o atual estado físico 

da Igreja do Pilar causa indignação pelo estado de abandono em que se encontra. A assertiva 

de que tombar nem sempre é conservar, e que muitas vezes pode significar o oposto, é 

comprovado nesse monumento. O abandono da Igreja pode ser percebido tanto na esfera 

religiosa, quanto nas esferas política e social. 

A Igreja do Pilar é um patrimônio de inquestionável importância, uma vez que agrega valor 

histórico e artístico, segundo a justificativa para seu tombamento. Sua importância também se 

fortalece tratando-se de um marco de expansão do desenvolvimento urbano para além do 

pequeno povoado que iniciou a cidade do Recife. Na época de sua edificação, os valores 

religiosos católicos foram suficientemente fortes para que a Igreja se tornasse testemunho 

materializado da fé de um povo, comprovado primeiramente pelo próprio motivo de sua 

construção – pagamento de um voto-, depois pelos ritos e funções religiosas nela 

desenvolvidos. Localizada no único caminho existente por terra entre o Recife e Olinda, foi 

um marco nessa passagem até o século XIX. Depois, funcionou como passagem para os que 

chegavam ou saíam de trem, usando a estação do Brum, vindo do interior e de bairros 

distantes da área central.  
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Tombada em 1965, a Igreja do Pilar incorpora a visão da lei de 1937 que instituiu o 

tombamento, priorizando bens históricos de propriedade do Governo ou da Igreja. 

Considerada e salvaguardada como monumento isolado, isto é, sem considerar o entorno onde 

estava inserida, vai a desencontro aos preceitos de pelo menos dois documentos anteriores à 

data de seu tombamento: a Carta de Atenas de 1931 e a de Veneza de 1964. Nesse sentido, as 

cartas citadas tratam a questão do entorno como o agente que atribui caráter e dignidade ao 

monumento, razão pela qual não pode ser dissociado de seu espaço envolvente. No caso da 

Igreja do Pilar, verifica-se que a descaracterização total de seu entorno interferiu 

negativamente de forma significativa na condução de suas funções e uso, na sua visibilidade, 

manutenção física e atribuição de valores. 

Sabe-se que a dinâmica de transformação dos monumentos e as alterações de ordem social 

são diferenciadas. Disto resulta um descompasso que se reflete nas estruturas físicas cujo 

tempo é muito mais alargado que o das estruturas sociais, que compreendem igualmente as 

dimensões políticas, culturais e econômicas. Tentar nivelá-las é utópico, uma vez que cada 

sociedade, em seu tempo, possui seus próprios paradigmas, nem sempre adaptáveis ao 

desejável para os bens materiais, principalmente aqueles legalmente protegidos e religiosos, 

que carregam no decorrer do tempo suas funções e usos sempre bem definidos. É preciso 

também que se considere o desejo inerente ao ser humano de deixar sua marca de passagem 

pela vida. É exatamente essa vitalidade que demarca um conjunto de ações particularmente 

envolvidas com o estado econômico dependente ou manipulador do poder público numa 

articulação de interesses pessoais, às vezes, escondidos atrás de um discurso de ―progresso‖. 

Essa supremacia do valor econômico dado à área pode ser visto analisando-se as ações ali 

ocorridas, e que indiscutivelmente interferiram negativamente na conservação da Igreja. As 

ações que mais prejudicaram a conservação e, consequentemente, a descaracterização da área 

foram: 

1-ampliação do Porto do Recife (desapropriação, demolição e abandono do entorno imediato 

da Igreja) 

2-construção de pelo menos duas grandes fábricas (apropriação indevida das vias públicas que 

provoca interrupção do fluxo, mudança de hábitos e do perfil dos moradores, mudança na 

caracterização da área que passou de habitacional para fabril e interferência na visibilidade da 

Igreja); e 
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3-desativação da Estação do Brum (interrupção do fluxo interferindo na dinâmica da área, 

perda do valor de troca das propriedades, esvaziamento da área). 

Dessa forma, ao se tratar de valores, deve-se destacar que o estado de quase ruína da Igreja 

deixa explicita a superação de seus valores histórico, artístico, religioso, entre outros, 

considerados no tombamento, por valores ligados à atividade econômica. É importante 

salientar que a mudança de valores é normal e esperada, uma vez que advém da atribuição que 

diferentes sociedades conferem ao bem. Mas, o que estarrece é a incapacidade de adaptação 

que ocorre com esse monumento religioso. Isto é, a incapacidade de poder garantir que a 

sociedade atual e as futuras recebam, pelo menos, o mesmo padrão cultural e ambiental que 

foi legado pelas gerações anteriores.  

A constatação da mudança na dinâmica da área envoltória da Igreja do Pilar pode ser 

demonstrada nos esquemas dos quadros que se mostram abaixo: 

O primeiro representa graficamente a dinâmica anterior aos fatos que descaracterizaram a área 

e que contribuíram para a falta de conservação da Igreja e entorno. Nesse quadro, observa-se 

que havia:  

-fluxo entre as duas cidades, Recife e Olinda, passando pela Igreja do Pilar  

-fluxo entre a região central da Cidade do Recife e outras localidades do interior do Estado, 

como também bairros mais distanciados, que se utilizavam do transporte ferroviário, parando 

na estação do Brum e passando pelo caminho da Igreja do Pilar. 

-O Porto também proporcionava dinâmica à igreja que, pela sua proximidade, era utilizada 

pelos mareantes. A área da Igreja, também em função do Porto, mantinha pequenos comércios 

resultantes dessa movimentação. 

-a área do entorno imediato da Igreja era predominantemente habitacional, ou mista, cuja 

população tinha uma estreita ligação com a Igreja. 
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      Quadro 4: Dinâmica da área de entorno da Igreja do Pilar (anterior às ações de descaracterização) 
      Fonte: autora 2010 

 

 

Após as ações desenvolvidas na área, e que culminaram na sua descaracterização, houve um 

rompimento de toda a dinâmica mencionada. O quadro que segue representa o novo modelo 

de ocupação que passou a se mostrar na área da igreja. 

 

 
    Quadro 5: Dinâmica da área de entorno da Igreja do Pilar (posterior às ações de descaracterização) 

     Fonte: autora 2010 
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A representação do novo modelo da área mostra que: 

-houve a formação de uma nova área – a área fabril- que se apoderou das vias públicas e 

interrompeu o fluxo que passava pela estação do Brum e pela Igreja. 

-o caminho por terra, existente entre o Recife e Olinda, passando pela Igreja foi interrompido 

quando da reforma do Porto, que secionou o istmo em dois. 

-a administração do Porto desapropriou uma área ao redor da Igreja para ampliação de suas 

atividades, relocando toda a população dessa área habitacional. Por essa ação, esvaziou-se a 

área e deu-se espaço para a invasão e formação da então chamada Favela do Rato. 

-outras avenidas e caminhos foram traçados, desviando completamente o fluxo que passava 

pela Igreja do Pilar.  

Assim, constatou-se que o atual estado do espaço onde a Igreja do Pilar está inserida contraria 

e não garante a transmissão histórica cultural para as próximas gerações que receberão um 

ambiente modificado, tendo como único traço da herança acumulada dos últimos trezentos 

anos, a Igreja do Pilar, uma vez que quase toda matéria historicizada foi perdida.  

Nesse sentido, é preciso que se leve em conta que as cidades oferecem aos seus habitantes 

pontos de ancoragem da memória, ou seja, lugares em que os habitantes reconhecem-se, em 

que socialmente viveram experiências do cotidiano, espaços muitas vezes citados por 

familiares ou representados e descritos em obras, edificações que vêm de um tempo distante e 

que só têm sentido em nosso espírito porque podem ser vistas e compreendidas na sua 

vivência. São estes espaços dotados de significado que fazem de cada cidade um território 

urbano diferenciado. Mais do que espaços, são lugares porque apropriados, dotados de carga 

simbólica que os diferenciam e os identificam. Se esses sentidos estão referenciados no 

passado, podem no presente evocar ações, personagens e tramas de outro tempo. São, 

portanto, lugares de memória, que são também lugares de história, representações de fatos, 

que, a rigor, não são passíveis de repetição, porém recuperáveis através do imaginário. 

As degradações e descaracterizações, se não deixarem marcas de referência identitária, podem 

apagar os lugares históricos. Os valores são mutáveis em relação ao que são atribuídos, e esse 

processo leva a situações complexas, difíceis, uma vez que distintas culturas valorizam coisas 

distintas e de formas distintas. 
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Consideram-se também como constatações finais, que embora o conjunto igreja e entorno 

estejam em acelerado processo de descaracterização, a Igreja do Pilar é um marco histórico da 

cidade do Recife e da história das diferentes sociedades que com ela interagiram. 

A respeito dos antecedentes históricos da Igreja do Pilar, o estudo fortaleceu o entendimento 

de que a Igreja do Pilar possui um inegável valor histórico, documentado através de fontes 

fidedignas que a qualifica como aquela implantada no mesmo lugar do Forte de São Jorge, 

uma das primeiras fortalezas construídas no Brasil. Este valor histórico fica reforçado em 

função da participação diferenciada do Forte de São Jorge, como símbolo de resistência em 

várias batalhas, principalmente a da invasão holandesa. Estudos arqueológicos atestam sua 

localização como fora da paliçada que cercava o primeiro agrupamento urbano. 

Do ponto de vista urbanístico, o estudo da história indica a Igreja do Pilar como foco 

propulsor de desenvolvimento urbano fora das portas existentes na paliçada que cercava o 

povoado inicial do Recife.  

Verifica-se também que a Igreja do Pilar faz parte de um espaço de memória cultural, uma 

vez que se integra num conjunto de marcos culturais significativos das diversas sociedades 

que neles conviveram. Esse espaço, o istmo de Olinda, caminho de memória na interligação 

das cidades do Recife e de Olinda é onde a Igreja se localiza. Foi considerado como um lugar 

sinistro e inseguro, cheio de magia, cenário de contos populares e lendas, envolvendo os 

moradores da cidade. Em função das práticas nele realizadas, agregava um contingente de 

escravos, soldados, marinheiros, comerciantes e devotos.  

Com a reforma do Porto, no início do século XX, que secionou o istmo em dois, houve a 

consequente interrupção da passagem que ligava o Recife a Olinda. Além de romper um 

percurso de trocas, esse fato destruiu o ―sentido de lugar‖.  

Quanto ao valor atribuído ao lugar onde foi edificada a Igreja, sofreu variações de acordo com 

seu uso e interesses das sociedades que dele se serviram. De maneira geral, sempre foi visto 

muito mais como ponto de apoio para o Porto do que para habitação. Isto pode ser sentido no 

tratamento que a ele se dispensou, ou seja, foi caminho, suporte de defesa da terra e do Porto, 

depósito de lixo, entre outros usos.  

Por ocasião da ocupação holandesa, o plano urbanístico traçado para o Recife atribuído a Piter 

Post, o arquiteto da comitiva de Maurício de Nassau, materializou uma teoria inédita nas 

Américas, e segundo vários historiadores, diferenciada das poucas experiências deste tipo 
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ocorridas na Europa: a intervenção urbana foi projetada como idéia de ocupação territorial, 

coisa que na Europa não acontecia, pelo menos até o século XVII. No máximo, o que se fazia 

na Europa, exatamente por ter seu território consideravelmente ocupado, eram intervenções na 

organização de cidades medievais já formadas. No Recife, os holandeses estudaram o 

território para nele realizar um plano de ocupação. Essa maneira de projetar refletiu um novo 

método que mudou a face do planejamento urbano de então.  

A pesquisa esclarece que os aterros ocorridos no antigo “Povo” e no “Fora de Portas” foram 

uma alternativa encontrada na tentativa de ganhar espaço. Para tanto, as terras foram 

expandidas na direção do rio e do mar. A visão holandesa, diferente da portuguesa, 

demonstrou uma forma de integrar o existente, o novo, e o que estava por vir. Os holandeses 

procuraram alianças com os portugueses, liberaram a prática de outras religiões, apropriaram-

se das construções existentes e as adaptaram aos seus valores, além de promoverem a 

indústria do açúcar e reativarem os engenhos. As semelhanças físicas entre o Recife e 

Amsterdã, serviram para aplicação dos mesmos recursos de solução, criando, 

consequentemente, os mesmos tipos de usos, como o de circulação de gente e mercadoria 

através de canais e pontes. A diferença de pensar das duas culturas intensificou-se quando, 

após expulsão dos holandeses, foi demolido muito do que havia sido construído no período de 

ocupação holandesa. 

De maneira geral, o Recife é o resultado de uma valorização dos atributos naturais que 

possuía o lugar, um ato criador da vontade humana para servir ao desejo de toda uma 

sociedade. Necessidade de um porto para comercializar e necessidade de uma cidade para 

garantir o Porto com suas mercadorias, num jogo de valores diferenciados entre duas culturas 

européias.  

Quanto à reforma do Bairro do Recife e à modernização do Porto, no início do século XX, 

esse estudo mostra que expressaram o sentido de uma modernização devastadora. Na 

“embriaguez do novo”, sobrados coloniais foram destruídos para, no lugar, erguerem-se 

outros edifícios que correspondessem aos ideais da época. Em defesa da eficiência do Porto e 

do combate à insalubridade, arrasou-se o velho traçado urbano, demolindo monumentos de 

grande valor. A inspiração parisiense predominou no traçado de largas avenidas, onde se 

construiu um novo conjunto arquitetônico, com semelhanças encontradas nas grandes cidades.  
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Não obstante, percebe-se que a intervenção não se limitou a uma mudança radical no traçado 

urbano que praticamente destruiu todo o antigo Bairro, mas realizou grandes construções de 

prédios em estilo eclético que dominaram a paisagem do Bairro, principalmente na beira-mar.  

Sobre essa reforma, o higienismo e sanitarismo, embora necessários, uma vez que as 

moléstias e os focos de epidemias proliferavam na região portuária do Recife, são vistos pelos 

especialistas como álibis para realização do desejo de modernização.   

A análise dessa intervenção mostrou que após a reocupação, houve a manutenção dos 

principais usos, mas mesmo assim o Bairro esvaziou-se, levando-se a deduzir que não eram 

estes usos que mantinham a população e sim as atividades de uso local e de vizinhança que 

não retornaram. Diante do estudado, o esvaziamento provocou a perda da identidade, pela 

falta de apego às novas estruturas urbanas, sem significado, e pela substituição do padrão de 

ocupação motivada pelo interesse econômico, uma vez que a valorização dos terrenos e 

imóveis atingiu um nível mais elevado do que o dos antigos habitantes. 

O projeto de reforma do Porto/Bairro teve inclusive um importante rebatimento social uma 

vez que provocou o deslocamento humano do centro para a periferia, gerando uma nova e 

crescente estruturação urbana. A consequência foi a criação de novas centralidades, levando o 

Bairro a perder sua posição de espaço central, além de dar-se início a um processo de 

estagnação urbana, social e econômica que levou à desvalorização imobiliária. O Bairro 

deixou de ser um espaço residencial.  

Como resultado desse estudo, constatou-se que o lugar ―Fora de Portas‖ não foi contemplado 

pelo novo urbanismo da grande reforma do começo do século XX, no que se refere ao traçado 

urbano. A maioria das ruas ainda mantém o mesmo traço do século XVII e XVIII. Não 

obstante, houve grandes e importantes alterações como a ampliação e modernização do Porto 

que passou a ocupar uma grande extensão territorial.  

A exclusão do lugar ―Fora de Portas‖ das ações praticadas no Bairro é reafirmada através do 

estudo feito sobre as práticas urbanísticas contemporâneas ocorridas na área de entorno da 

Igreja do Pilar. A abordagem sobre os planos e projetos e ações isoladas que nela interferiram 

significativamente, apontou principalmente a desapropriação feita pelo Porto do Recife, na 

década de 1970, e os problemas provocados por esta ação e pela invasão decorrente dela. 

Também reconheceu que a crescente desvalorização da Igreja e da área do entorno pode ser 
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refletida a partir de três fortes argumentações a respeito da forma de conceber a produção do 

espaço naquela área: 

1- A primeira é a constatação de que o Bairro ainda se confunde em grande medida com o 

Porto. O Recife nasceu em função do Porto, desenvolveu-se e ampliou-se fisicamente, para 

atender ao Porto; sofreu intervenções em atendimento ao Porto e principalmente, cedeu 

parcela do solo em atendimento às necessidades do Porto. O Porto tem a supremacia de poder 

no uso do solo do Bairro. Atualmente, utiliza mais de um terço da área do Bairro. Assim, 

quando o Bairro não mais dispunha de área livre para ampliação, a Administração do Porto 

não hesitou em arrasar seis quarteirões de habitações, serviços e comércio, em prol de suas 

necessidades. Desalojou uma população de trabalhadores, cuja grande maioria dele dependia 

para sobrevivência. Arruinou uma centena de edificações que representavam uma boa parcela 

do Bairro. Condenou a um recomeço de vida, de trabalho, de relacionamento uma 

comunidade unida por laços afetivos entre si e entre o bem patrimonial aqui discutido. 

―Poupou‖ a Igreja condenando-a a um isolamento entre muros, afastada dos devotos e fiéis 

que foram transferidos para outros lugares. Em hipótese, considera-se que a Igreja tenha 

permanecido pelo fato de ser um bem patrimonial, motivo que sustentou sua permanência. 

Considera-se também, não como hipótese e sim como resultado do estudo, que a Igreja por 

sua força enquanto patrimônio, agregada de valores históricos, tenha podido intimidar, ou 

pelo menos, retardar decisões de uso da área pela Administração do Porto. A Igreja foi o 

―pilar‖ que ficou da grande demolição da área, o ―pilar‖ que sustentou o espaço. Passado um 

tempo, o Porto perdeu interesse pela área quando se voltou para Suape. Desde então, o espaço 

e a Igreja foram ainda mais desvalorizados e entregues à própria sorte. 

2-A segunda argumentação para a atual situação da área do Pilar é a questão que envolve o 

conceito de unidade do Bairro do Recife. Embora o Bairro seja composto pela união de duas 

áreas antigas, - o núcleo original, cercado por paliçada e o lugar ―Fora de Portas‖- ele ainda 

continua limitado ao seu núcleo primeiro. A divisa entre as duas áreas é bem distinta. A 

paliçada de separação ainda está presente não só nos vestígios arqueológicos, como nas 

mentalidades, reveladas pelos argumentos, propostas, planos, projetos, enfim, pelas práticas 

elaboradas para o Bairro do Recife. Isso pode ser comprovado analisando-se os planos 

atribuídos ao Bairro. 

Os planos desenvolvidos para o Bairro possuem duas distintas características: são normativos 

ou de intervenção. Porém, para a área fora do perímetro tombado do Bairro, que coincide com 
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a antiga Porta da Terra em um de seus limites, os planos são só normativos. Alguns projetos 

para a área do Pilar foram elaborados, mas não foram realizados. O último ―Projeto de 

Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar”, já aprovado, com 

verba liberada, e em fase de implantação, promete se concretizar, pelo menos na parte física. 

Sua configuração arquitetônica e sua implantação ficam dentro da lei elaborada por ocasião da 

revitalização do Bairro (Lei 16.290/97).  Como integrante do Setor de Renovação passou a ter 

direito de elevar o gabarito de seus prédios, a ponto de se nivelarem com os silos, por 

exemplo. E os silos são muito mais altos que a Igreja, mas é lei, e como tal foi vista deixando 

a desejar a questão relacionada à conservação da igreja. Se a escala do conjunto habitacional 

interferir na visibilidade e sensação de monumentalidade da Igreja, acredita-se que seja algo 

que não foi pensado. Prevaleceram os parâmetros do Setor de Renovação. E em sendo assim, 

não há o que discutir. 

O Plano de Revitalização (1993) priorizou a dimensão econômica, a mudança de imagem do 

Bairro do Recife. Por Bairro do Recife, entenda-se o perímetro até a Rua do Bom Jesus. Sem 

juízo de valor, mas apenas levando em conta a área de estudo, essa prioridade ficou ―dentro 

de portas‖ (Polo Bom Jesus, Polo Alfândega, Polo Arrecife). Portanto pergunta-se: e o Polo 

Pilar? A resposta poderia estar na definição do Setor de Renovação: “o conjunto edificado é 

marcado pela descaracterização e descontinuidade volumétrica e estilística”. E a 

caracterização e continuidade do traçado das vias públicas, remanescentes do século XVIII? E 

as marcas históricas, a própria história do Recife, do Brasil e do grande momento histórico do 

mundo, que foram os descobrimentos, e que estão relacionados a essa outra parte, não foi 

considerada? 

Outra resposta poderia ser dada através dos objetivos para o Setor de Renovação: “Redefinir, 

a partir de empreendimentos de renovação urbana, uma identidade morfológica para o setor, 

de modo a compor uma nova idéia de conjunto edificado”. 

3-A terceira argumentação é a revelação da indisciplina no uso do solo, motivada e mantida 

por interesses econômicos. Disso, resulta a descaracterização dos espaços públicos, atestando 

a valorização do econômico acima da ética. As ruas foram transformadas em espaços 

particulares e não houve prejuízos para quem assim se beneficiou. A Av. Alfredo Lisboa foi 

utilizada pelo Porto, assim como a Fábrica Pilar construiu no espaço livre da via pública. O 

Moinho apoderou-se de uma rua que é só dele, quando deveria ser de todos. Há uma omissão 

declarada e aceita pelo Poder Público. 
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Diante dessas três tendências de formação e de valorização do espaço do Bairro do Recife, 

pode-se compreender que a atual situação da área do Pilar deve-se, em parte, às práticas ali 

desenvolvidas, as quais apontam para uma visão excludente do Poder Público, traduzida numa 

ampla e contínua desvalorização urbanística, social, religiosa e histórica. 

Na busca de entendimento dessa desvalorização, o estudo revelou, através da pesquisa com a 

Comunidade do Pilar, que a relação desta população com a Igreja constitui-se num fato 

emblemático que converge para vários cenários passíveis de tornarem-se reais. Porém com a 

retomada dos trabalhos de restauro da Igreja e o início da construção do conjunto habitacional 

a tendência e se confirmar possivelmente aquele cenário onde a requalificação urbanística da 

área se dá só no aspecto físico. A promessa de inclusão social da população mostra-se frágil 

na medida em que não mostra atitudes convincentes. Como a população continuará a mesma 

com seus dramas e problemas sociais é possível que os embates continuem. 

Considerando-se o contexto atual da área, a pesquisa de campo revelou que a Comunidade 

não atribui valor religioso à Igreja, uma vez que: 

- a Igreja é um templo católico enquanto a Comunidade mostrou-se na sua maioria evangélica. 

Os declarados católicos não são praticantes, isto é, não frequentam nenhum templo católico.  

-A expectativa em relação à Igreja é que ela possa ser restaurada e sirva como lugar de 

encontro e celebração. 

-Na Comunidade do Pilar, não foi demonstrado valor afetivo, de pertencimento, para com a 

Igreja. Para a Comunidade, a Igreja representa um edifício antigo que poderia servir para 

outras atividades que não fossem católicas.  

-O lugar do entorno da Igreja tem valor enquanto espaço para moradia. No entender da 

Comunidade, o pátio da Igreja poderia ceder seu espaço para construção de mais moradias. 

Com esse pensamento fica claro que o valor atribuído ao espaço é a sua consideração 

enquanto recurso para moradia.  

No entanto, e apesar dos problemas de toda ordem, a população deixa transparecer um forte 

apego ao lugar, enquanto Comunidade, independentemente da Igreja do Pilar.  
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PESQUISA DE CAMPO NA COMUNIDADE DO PILAR 

 
Você está convidado(a) a responder este questionário que faz parte da coleta de dados de uma pesquisa sob responsabilidade de Leda 
Bernardi Della Giustina, mestranda (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco –UFPE. 
Caso você concorde em participar atente para os seguintes pontos: a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às 
perguntas que lhe ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) você pode deixar de participar da pesquisa e não precisa 
apresentar justificativas para isso; c) sua identidade é opcional e será mantida em sigilo. 
Por favor, responda com sinceridade, suas repostas não interferirão nas decisões que serão tomadas para a igreja. Marque a alternativa 
que você considera mais próxima de sua opinião. Lembre-se: só poderá escolher uma alternativa em cada pergunta. Obrigado! 
 

 
1. Caracterização do pesquisado 
1.1. Nome (opcional)  

1.2. Sexo         Feminino                                                         Masculino 

1.3. Idade         15 a 30 anos           30 a 45 anos                  45 a 60 anos          60 a 75anos            mais que 75 anos 

1.4. Escolaridade         Não                          ensino Fundamental           ensino fundamental           ensino médio         superior 
        alfabetizado           incompleto                            completo                 

1.5. Renda         Sem                         menos que                     de 1 a 3                   de 3 a 5                   Mais que 5 salários    
        remuneração         1 salário mínimo           salários mín.            salários mín.          mínimos.                                          

1.6. Tipo de moradia          Própria                    alugada 

1.7. Tempo de moradia         menos de 1 ano           de 2 a 5 anos           de 5 a 10anos        de 10 a 20 anos        mais de 20 anos 

1.8. Você ou com quem você mora está inscrito na Prefeitura no PRUICP*                                Sim                             Não 
 para ser contemplado com uma das moradias que serão construídas?                                           

1.9. É integrante do projeto “Obra-escola do Pilar” do CTC ? *                                                       Sim                            Não       

          1.10. Você já trabalhou ou trabalha na restauração da igreja?                                                       Sim                             Não 

1.10. Sua religião                            Católica                  Evangélica                      Espírita                      Sem religião              Outra 

         1.11.Freqüenta alguma igreja?                                                                                                               Sim                              Não    

                                              Qual?_____________________________________________________________________________  

 

2. Questões relacionadas a Igreja do Pilar 

 

2.1. Você conhece a história da Igreja?             Sim                             Não 

2.2. A seu ver a quem pertence a igreja?             A comunidade           A cidade do Recife          Aos Padres           A todos 

2.3. Você já teve oportunidade de participar 
de alguma atividade religiosa da igreja? 

           Sim                              Não 

2.4. Se as atividade católicas voltarem para a 
igreja você gostaria de participar? 

         Sim                               Não 

2.5. O que mais lhe agrada da Igreja            A forma externa        azulejos internos          os altares           nada 

 

3. Relação Pessoal com a Igreja 

Por favor, responda com sinceridade. Não existe resposta certa ou errada, e sim a sua opinião. Escolha somente uma das 5 

colocações abaixo: Para Você a Igreja do Pilar é: 

 

3.1. Uma construção muito velha e acabada  

3.2. Uma construção antiga que precisa ser restaurada   

3.3. Uma construção religiosa que merece respeito e não deve ficar abandonada  

3.4. Uma construção muito velha que precisa ser reformada para ser utilizada de forma religiosa ou não.  

3.5. Um Bem Cultural importante que pertence a todos nós  

 

*PRUISCP (Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar 
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Obrigado pela participação! 

  

 
4. Relação da Igreja do Pilar com a Comunidade 

Por favor, marque um X na escolha de sua preferência - somente um em cada pergunta. 
 

Para você, qual a importância da Igreja do Pilar para a 
Comunidade do Pilar? 
 (Não responda aqui, escolha um número em cada colocação) 

M
u

it
o

 
Im
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rt
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N
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N
ão

 S
ei

 

4.1. Como local de encontro e celebração religiosa católica a 
Igreja do Pilar é: 

                                

4.2. Se essa igreja trocasse suas atividades religiosas católica 
por outro tipo de atividade ou culto seria: 

     

4.3. A igreja é uma construção antiga do século XVI com 330 
anos de existência, por esse motivo ela é: 

     

4.4. A igreja depois de restaurada e em funcionamento poderá 
atrair outras pessoas não pertencentes a comunidade. Isso 
é: 

     

4.5. A igreja por ser um monumento antigo tombado pode 
atrair pessoas com interesse em morar na área. Isso é: 

     

5. Questões relacionadas a área de ocupação da Igreja  
 
Na sua opinião a área de terreno ocupada pela construção da igreja e o seu pátio devem ser utilizados de maneira diferente 
daquela utilizada pela igreja católica:  
          Sim                                                       Não 
 
Se sua resposta foi “sim” escolha uma das alternativas abaixo: 
 

5.1. A área da igreja e seu pátio poderiam dar lugar a novas moradias  

5.2. A área da igreja deve permanecer, mas seu pátio poderia ser utilizado para novas moradias   

5.3. A área da igreja e seu pátio poderiam dar lugar a outras construções de uso coletivo (comércio, lazer, 

educação, estacionamento, etc...).  

 

5.4. A área da igreja e seu pátio poderiam dar lugar a um outro tipo de igreja  

6. Se você tiver mais alguma coisa a dizer ou a sugerir utilize o espaço abaixo 
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GLOSSÁRIO ILUSTRADO 
 

 

 
 

1- Abóbada 

2- Arquitrave 

3- Bula Papal 

4- Baluarte 

5- Cornija 

6- Cruz da Ordem de Cristo ou dos Templarios 

7- Cruzeiro 

8- Foral 

9- Foral de Olinda  

10- Frontão  

11- Gamboa  

12- Hornaveque 

13- Irmandade 

14- Ladrilho Hidráulico 

15- Maceió  

16- Maxambomba  

17- Oculo  

18- Ordem dos Templários  

19- Paliçada  

20- Pedra de Lióz  

21- Polé  

22- Pendão SPQR  

23- Pináculo 

24- Torre Albarã  

25- Torre Sineira  

26- Troneira  
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1-ABÓBODA  

A abóbada é uma construção em forma de arco com a qual se 

cobrem espaços compreendidos entre muros, pilares ou colunas. 

Compõe-se de peças lavradas em pedra especialmente para este 

fim, ou de tijolos apoiados sobre uma estrutura provisória de 

madeira. 

O desafio de construí-las foi um dos fatores que impulsionaram a 

evolução da arquitetura ocidental. 

Os povos mesopotâmicos foram os primeiros a empregar abóbodas, 

que faziam de tijolos.  

Os romanos recuperaram as técnicas originárias dos povos 

mesopotâmicos, retomadas depois no Ocidente e também em 

Bizâncio, de onde se transmitiram ao mundo islâmico. 

Abóboda Significa teto em curva. Apropriada para produzir eco e 

usada nos grandes recintos dos palácios e catedrais. Nas tradições 

espirituais o quadrado simboliza a terra e o círculo o céu (o domo é 

um semicírculo e símbolo da abóbada celeste). No Templo de 

Salomão, não existia teto, era formado pela própria natureza, de 

onde derivou a palavra ―Abóbada Celeste‖; o teto, para evitar os 

raios solares era protegido por extensos cortinados. A abóboda 

expressa a tenda que abriga, dá proteção, acolhe. A tenda, no 

cristianismo, é herdada da tradição judaica que remonta as tendas 

que abrigavam os clãs e as tribos na caminhada do êxodo no 

deserto. 

As Abóbadas surgiram na Idade Média com os ―Pedreiros Livres‖, 

os ―free maçons‖, que guardavam ciosamente o segredo da 

construção; as mais célebres encontramos na Catedral de Beauvajs, 

de São Pedro em Roma e Notre Dame em Paris. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org 

http://symbolom.com.br/wp/?p=369 

 

 
Abóbodas góticas na igreja de Saint-Severin de 

Paris. 
 

  
Cúpula de Bruleleschi - na igreja Santa Maria del 

Fiore. Construída em 1434 

 

 
Cúpula do "Duomo", na parte externa da igreja 

de Santa Maria Del Fiore. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vo%C3%BBte_de_l'%C3%A9glise_Saint-S%C3%A9verin_%C3%A0_Paris.jpg
http://bp2.blogger.com/_fhUGUV9zVg0/RveQUDFdM3I/AAAAAAAABFg/-k2L9G-g9Po/s1600-h/n+del+fiore.jpg
http://bp2.blogger.com/_fhUGUV9zVg0/RveK-DFdM1I/AAAAAAAABFQ/YDk9L3Zizu0/s1600-h/cupula+de+bruneleschi.jpg
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2-ARQUITRAVE 

A arquitrave é uma trave horizontal que se apóia em duas ou mais 

colunas, cuja origem remonta à arquitetura clássica, mas que 

continuou presente em quase todos os estilos dela derivados. 

Fonte:  http://pt.wikipedia.org 

            www2.cm-evora.pt/arqueologia/templo3.htm 

 

Arquitrave na Basílica de San Salvatore em 

Spoleto. 

 
Capitéis coríntios e arquitrave - Templo Romano 

de Évora 
 

 

3-BULA PAPAL 

 

Uma Bula papal é um documento selado com o timbre do papa, 

onde ele se manifesta sobre determinado assunto administrativo da 

Igreja, seja religioso ou político. O nome vem do selo de cera ou 

metal, em formato redondo que chancela o documento - ―bulla‖ em 

latim quer dizer círculo. A Bula pode se referir a qualquer assunto 

de interesse do papa, desde a designação de um bispo até a 

definição de um dogma da Igreja.  

Através das bulas são feitas as recomendações periódicas aos 

membros do Clero e à Igreja Católica Romana. Uma bula papal é 

para os católicos documento inconteste e que deve ser aceito como 

dogma, sem crítica ou comentários.  

Leão X assinou no dia 15 de Junho de 1520 a bula "Exsurge 

Domine" contra as 95 teses de Lutero, ou, pelo menos, algumas das 

95 teses. Há argumentos que conferem apenas 41 ―erros‖ de 

Lutero. Em 16 de novembro de 1676, através da bula papal "Ad 

sacram Beatri Petri", do Papa Inocêncio XI, foi criada a diocese de 

Olinda, mais tarde transformada em arquidiocese, tendo o Recife 

unido.  

 

 

 

 

        

Bula fundacional do Colégio de Santa Maria de 

Jesus, embrião da Universidade de Sevilha, 

emitida pelo papa Júlio II.  

 

 

Bula papal da excomunhão 

de Martim Lutero 

http://pt.wikipedia.org/
http://www2.cm-evora.pt/arqueologia/templo3.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Spoleto_SSalvatore_Architrave1.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bula_julio2papa.jpg
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Em 1582, entrava em vigor o calendário gregoriano estabelecido 

em Fevereiro pela bula papal de Gregório XIII, que adiantou o 

calendário dez dias. A bula mais antiga que se conhece é do Papa 

Agagito I (535), conservada apenas em desenho. O mais antigo 

original conservado é do papa Adeodato (615-618). 

 

 

 

 

4-BALUARTE 

Um baluarte (do provençal baloart, do neerlandês bolwerk) ou 

bastião (do francês bastion), em arquitetura militar é uma obra 

defensiva, situada nas esquinas e avançada em relação à estrutura 

principal de uma fortificação abaluartada. 

O baluarte surgiu pela primeira vez na Itália, em fins do século XV, 

tendo alcançado a sua máxima expressão na França, na segunda 

metade do século XVII. 

O baluarte tem, normalmente, um formato pentagonal, 

apresentando duas faces, dois flancos e uma gola (linha pela qual 

está ligado à estrutura principal). Normalmente é sustentado por 

muralhas de alvenaria e preenchido com terra apiloada. 

Em relação aos castelos medievais, constitui-se numa defesa mais 

baixa e larga, melhor adaptada ao emprego da artilharia, que se 

difundiu na Europa a partir do século XV. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baluarte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:3_Muralhas_da_Fortaleza_de_Valen%C3%A7a.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Fortbourtange.jpg
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5-CORNIJA 

 

 O elemento arquitetônico cornija é uma faixa horizontal que se 

destaca da parede, a fim de acentuar as nervuras nela empregadas. 

Conjunto de molduras salientes que servem de arremate superior às 

obras de arquitetura. 

O Cornijamento é o mesmo que entablamento.Na arquitetura 

entablamento designa o conjunto formado pela arquitrave, friso e 

cornija, que são elementos horizontais que se assentam sobre as 

colunas ou pilares. 

 

 

 

6-CRUZ DA ORDEM DE CRISTO OU DOS TEMPLÁRIOS 

Os templários foram extintos e perseguidos em toda a Europa, mas 

D.Dinis de Portugal protegeu-os. Para não desagradar às ordens do 

Papa fundou uma nova ordem para onde transferiu todos os bens e 

cavaleiros templários que assim continuaram a funcionar em 

Portugal - a Ordem de Cristo. 

A ordem de Cristo tinha uma importante base em Castro Marim, no 

Algarve, onde tinham um papel importante: proteger a costa 

Portuguesa dos piratas mouros. Possuíam grandes conhecimentos 

de navegação e estiveram na base da Escola de Navegação de 

Sagres - tiveram como Grão Mestre o Infante D. Henrique -e foi ele 

que coordenou a expansão marítima portuguesa sob os 

conhecimentos da sua ordem militar, o que justifica que as 

caravelas portuguesas partissem com a sua insígnia da Ordem de 

Cristo/ex-templária.  

As caravelas percorreram todo o Mundo, e a cruz da Ordem de 

Cristo tornou-se sinônimo de caravelas portuguesas e logo de 

Portugal. O símbolo foi integrado na simbologia nacional 

portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Cruz da Ordem de Cristo, ou dos Templários 

Portugueses existente no Convento Cristo em 

Tomar 

 

Cruz da Ordem de Cristo, ou dos Templários 

Portugueses – estilizada para melhor percepção 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Ordem_dorica_II.jpg
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7-CRUZEIRO 

Cruzeiro é o espaço situado na intersecção da nave central com o 

transepto nas igejas ou catedrais cristãs que apresentam uma planta 

em forma de cruz romana. 

No exterior do edifício esta área é normalmente assinalada por uma 

torre-lanterna ou uma cúpula. 

Nas igrejas sem transepto, cruzeiro denomina o espaço situado 

entre o altar-mor e a nave, como no caso a Igreja do Pilar do 

Recife. 

Na figura ao lado observa-se o interior da Igreja do Pilar mostrando 

o arco do Cruzeiro que separa a nave da capela do altar-mor. 

 

 

 

8-FORAL 

 

Uma carta de foral é um documento do rei de concessão de foro 

jurídico próprio aos habitantes medievais para se libertarem do 

poder senhorial ou feudal. O foral concedia terras baldias para uso 

coletivo da comunidade, regulava impostos, taxas, multas e 

estabelecia direitos de proteção e obrigações militares para serviço 

real.  

Em definição preliminar diz-se foral ou carta de foral, o diploma 

concedido pelo rei, ou por um senhorio laico ou eclesiástico, à 

determinada terra, contendo normas que disciplinam as relações 

dos povoadores e destes com a entidade outorgante. Constitui a 

espécie mais significativa das chamadas cartas de privilégio.  

Os forais eram feitos em três cópias (torre do tombo, donatário da 

vila e edilidade). Das mãos do copista, os cadernos em pergaminho 

seguiriam para o iluminador, ocorrendo muitas vezes que a data 

inscrita nas esferas armilares é muito diferente da que existe no 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Crossing.png
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final do texto. 

 

Fonte: http://www.links10.com.br/dicionario 

http://www.verbetes.com.br 

http://hgp5.blogspot.com 

Dicionário de História de Portugal  

 

 

  

 

9-FORAL DE OLINDA 

Emitido em 1537, o Foral de Olinda é o único documento do tipo 

no Brasil conservado até a atualidade. Através dele, Duarte Coelho, 

primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, doou parte das 

terras que compunham a cidade de Olinda para a Câmara do 

município. Essa questão ainda é polêmica: na época, boa parte do 

que atualmente é o Recife pertencia a Olinda — que em 1996 

conseguiu na Justiça o direito de cobrar uma taxa indenizatória dos 

proprietários de imóveis em bairros como Santo Antônio, São José 

e Ilha Joana Bezerra. 

O Foral traz informações importantes sobre a formação e 

consolidação das duas cidades, especialmente com relação ao 

desenvolvimento urbanístico dos dois centros na época da 

fundação. O Foral possibilita ainda o entendimento do contexto que 

levou à separação dos dois municípios, cisão consolidada somente 

depois da Guerra dos Mascates.  

Esse documento não possui a forma tradicional dos forais 

portugueses. Apresenta-se como uma carta de doação, não 

existindo no seu conteúdo: as normas judiciais e penais, as 

diretrizes fiscais, os limites da jurisdição (termo da vila). 

O Foral confere à povoação de Olinda o título de vila e estabelece 

um amplo patrimônio para o "concelho". É uma cópia do original  

requerida em 1550 ao donatário, a qual foi tirada do livro de tombo 

e matrícula, localizada em 1654, após a restauração do domínio 

português em Pernambuco, no Mosteiro de São Bento de Olinda e 

 

 

http://www.links10.com.br/dicionario)
http://www.verbetes.com.br)/
http://hgp5.blogspot.com)/
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dele foi feito um traslado em 1672. (Fonte: Jornal do Commercio- 

edição de 9 de outubro de 1999) 

 

10-FRONTÃO 

Elemento de composição arquitetônica constituído de um triângulo 

isósceles correspondente a empena frontal formada pelas duas 

águas do telhado, arrematado por molduras e freqüentem ente 

decorado no tímpano. Encima fachadas, pórticos, portas, janelas ou 

nichos para esculturas. 

Frontão curvo:Frontão com forma de segmento circular. 

Fontes: Barison, Maria Bernadete. Desenho, Geometria e 

Arquitetura. 2005. 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org 

           http://nanamada.blogspot.com 

 

 

 

 

 

11-GAMBOA  

Pequeno esteiro, que se enche com o fluxo da maré, e fica seco na 

vazante. 

Pequeno lago artificial junto ao mar, e que se enche de peixes com 

a preamar. (http://www.dicio.com.br/gamboa) 

Gamboa palavra de origem indígena que significa cercado de 

ramagens para apanhar peixe. É um cercado mar adentro com uma 

entrada em labirinto onde o peixe entra e não consegue sair. O 

pescador deixa-os ―engordarem‖ e vai pegando-os conforme a sua 

necessidade. 

Fonte: http://veleirotingua.blogspot.com 

http://www.dicionarioweb.com.br/gamboa.html 

 

  

 

http://pt.wikipedia.org/
http://nanamada.blogspot.com/
http://www.dicio.com.br/gamboa/
http://veleirotingua.blogspot.com/
http://www.dicionarioweb.com.br/gamboa.html
http://bp0.blogger.com/_fhUGUV9zVg0/R1zW_tsANJI/AAAAAAAABgg/8PYyX2GPPIo/s1600-h/
http://bp3.blogger.com/_fhUGUV9zVg0/R1zXJdsANKI/AAAAAAAABgo/zf-4XpMR5hY/s1600-h/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=carlosbayma.wordpress.com&url=http://carlosbayma.files.wordpress.com/2008/10/dsc003361.jpg&sref=http://carlosbayma.wordpress.com/2008/10/
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12-HORNAVEQUE 

Hornaveque termo originário da lingua alemã ―hornwerk‖, em 

arquitetura militar, é uma importante tipo de ―obra exterior‖ de uma 

fortificação abaluartada, composta por dois meio-baluartes unidos 

por uma cortina (ver figuras). Uma obra exterior, em arquitetura 

militar, é uma obra defensiva menor de uma fortificação, 

estabelecida no exterior do perímetro da fortaleza principal, 

destacada ou semi-destacada desta. 

O Forte de Cinco Pontas (Recife) apresentava planta no formato de 

um polígono pentagonal com baluarte nos vértices, 

A seu respeito, Nassau comentou: 

“Este forte teve mais, ao lado sul, um sólidoHhornaveque, que se 

estendia para o lado do antigo Forte Emília, e em frente ao mesmo 

hornaveque um outro pequeno, que seguia a mesma direção, e é 

daquele dominado, o que tudo se acha ainda em sofrível estado." 

(tópico Fortificações in: Breve Discurso...14 de janeiro de 1638)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Tiago_das_Cin

co_Pontas 

 

 

 

13-IRMANDADES RELIGIOSAS 

 

As irmandades eram associações do meio urbano, organizadas por 

leigos católicos, fiéis que se dedicavam ao culto a um padroeiro, 

podendo ser um santo ou uma invocação à Virgem e a Jesus. 

Possuíam objetivos de ajuda mútua e praticavam obras de caridade. 

Os leigos que formavam as irmandades eram pessoas não ligadas 

ao clero, por exemplo, não eram jesuítas. As irmandades 

construíam suas próprias igrejas ou dividiam espaço em altares 

laterais com outras irmandades. O maior compromisso das 

irmandades com seus sócios era oferecer um funeral digno. 

As irmandades davam importância as categorias raciais e sociais, e 

tinham um caráter étnico. Existiam irmandades só dos homens 

brancos de elite, como a do Santíssimo Sacramento, e havia aquelas 

só de escravos, como a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. 

Os principais hospitais eram construídos e administrados pela 

importante irmandade branca: Santa Casa de Misericórdia. 

As irmandades religiosas ofereciam às pessoas que fosses seus 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Tiago_das_Cinco_Pontas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Tiago_das_Cinco_Pontas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Recife-Map1665.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Recife-Map1665-ForteCincoPontas.jpg
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membros benefícios espirituais ( missas e rezas pelos irmãos 

mortos e vivos, para a salvação das almas, ―proteção‖ do santo 

padroeiro, acompanhamento em grande estilo ao enterro, 

procissões, etc.) e materiais (auxílio para a doença ou enterro 

(caixão, mortalha), atendimento médico e remédios, oferecimento 

de catacumbas, auxílio para educação de órfãos, ajuda aos que 

caíssem na miséria ou mesmo na prisão, etc.) 

As festividades das irmandades revelavam a riqueza da sociedade, 

mas também as desigualdades. O luxo das igrejas contrastava com 

a extrema pobreza das casas do povo, que preferia doar tudo para a 

irmandade ou para a igreja. 

Para os escravos, a festa era um dia de interrupção do trabalho 

forçado. Permitia aliviar os sofrimentos do cativeiro e encontrar 

seus semelhantes. Os escravos aproveitavam para expressar sua 

cultura, promovendo batuques e danças de tradição africana. 

http://notassobrehistoria.blogspot.com 

 

 

 

 

14-LADRILHOS HIDRÁULICOS 

Peças fabricadas artesanalmente, em moldes de ferro. São feitos 

com cimento branco, quartzo, diabásio e pó-de-pedra. Podem ser 

coloridos normalmente com até cinco tons, com base em 30 cores 

de tinta.  

Os produtos levam o nome de ladrilho hidráulico porque passam 

cerca de oito horas debaixo d'água para a cura.  

Muito usados em pisos  e paredes. 
 

 

http://notassobrehistoria.blogspot.com/
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15-MACEIÓ 

Lagoeiro, formado no litoral, por efeito das marés ou da água 

pluvial. Terreno alagadiço apelidado pelos índios de ―Maçai-o-ok‖, 

cujo significado é ―que tapa o alagadiço‖.  

Fonte: http://carlosbayma.wordpress.com/2008/10 

 

 

16-MAXAMBOMBA 

Maxambomba (corruptela de Machine pump) era um veículo de 

transporte de passageiros, constituído de uma pequena locomotiva, 

que puxava dois ou três vagões.  

A maxambomba foi o primeiro sistema de transporte urbano sobre 

trilhos do país, inaugurado em janeiro de 1867 no Recife. A 

concessão foi dada pelo governo provincial  em 1863 à firma 

inglesa Brazilian Street Railway Company Limited, com sede em 

Londres, composta por brasileiros e ingleses. As primeiras linhas 

foram Apipucos, Aflitos e Várzeas. ―A princípio, a ferrovia foi 

muito útil para a elite local porque chegava às áreas de engenho.‖ 

Com o tempo, os engenhos foram desativados e as terras loteadas 

para construção de casas, o que beneficiou os mais pobres. As 

locomotivas começaram com três carros, mas chegaram a puxar 17 

deles. Até 1890, cada um carregava 28 pessoas – depois disso foi 

desenvolvido um novo modelo que dobrou a capacidade de 

passageiros. As máquinas eram feitas na Inglaterra – no total, havia 

14 locomotivas no Brasil.  

O sucesso da maxambomba estimulou a concorrência de outras 

companhias de trilhos urbanos em rotas diferentes dentro do Recife 

e arredores e mexeu com o comércio. Antes de 1867 as lojas 

fechavam às 18 horas. Com o sol forte durante o dia, havia 

preferência de compras mais tarde e o comércio passou a fechar às 

21 horas, último horário em que a ferrovia funcionava. Com 22 

quilômetros de trilhos e 20 estações, a maxambomba durou até 

1914 – em alguns ramais ela só foi aposentada em 1919. Em seu 

lugar entraram os bondes elétricos.  

Fonte: www.revistapesquisa.fapesp.br  

            pt.wikipedia.org/wiki/Maxambomba   

             www.almanaquebrasil.com.br  

Figuras: coleção Museu da cidade do Recife. in:   

               www.skyscrapercity.com  

 

 

 
Maxambomba na Estação Ponte d´Uchoa.  

 
Carro da Maxambomba 
 

 
Maxambomba na Estação Ponte d´Uchoa 

. 

 

http://carlosbayma.wordpress.com/2008/10/
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/
http://www.almanaquebrasil.com.br/
http://www.skyscrapercity.com/
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17- ÓCULO  

Designa um elemento de arquitetura, sendo uma abertura na 

fachada ou no interior que pode ser redonda ou de outras formas, 

localizada geralmente acima de uma abertura principal ou inclusa 

em frontões e frontispícios. 

  

Igreja do Pilar -Recife 

 

 

18-ORDEM DOS TEMPLÁRIOS 

 

A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão 

mais conhecida como Ordem dos Templários, Ordem do Templo, 

ou Cavaleiros Templários. Foi uma das mais famosas Ordens 

Militares de Cavalaria.  

A organização existiu por cerca de dois séculos na Idade Média, 

fundada quando da Primeira Cruzada em 1096, com o propósito 

original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação 

a Jerusalém após a sua conquista.  

Os seus membros tinham voto de pobreza e castidade, usavam 

mantos brancos com a cruz vermelha de malta, e seu símbolo é um 

cavalo montado por dois cavaleiros. O sucesso dos Templários 

esteve vinculado ao das Cruzadas, por isso quando a Terra Santa 

foi perdida, o apoio à Ordem reduziu-se.  

Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos Templários 

criaram desconfianças, e o rei Felipe IV de França, profundamente 

endividado com a Ordem, começou a pressionar o Papa Clemente 

V a tomar medidas contra eles.  

Em 1307, muitos foram detidos e queimados. Em 1312, o Papa 

Clemente dissolveu a Ordem.  

O súbito desaparecimento da maior parte da infra-estrutura 

européia da Ordem deu origem a especulações e lendas, que 

mantém o nome dos Templários vivo até os dias atuais. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Templarsign.jpg
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19-PALIÇADA 

Uma paliçada, em arquitetura militar, constitui-se numa obra 

exterior de defesa, constituída por um conjunto de estacas de 

madeira fincadas verticalmente no terreno, ligadas entre si, de 

modo a formarem uma estrutura firme. 

 

 
 

20-PEDRA DE LIÓZ 

Lioz ou pedra lioz é um tipo raro de calcário que ocorre em 

Portugal, na região de Lisboa e seus arredores (norte e noroeste), 

nomeadamente na serra de Sintra. 

A rocha caracteriza-se geralmente de cor bege, embora existam 

variedades com coloração que vai do cinza-claro ao rosado e ao 

esbranquiçado. 

Foi muito utilizada em Portugal como rocha ornamental e para a 

construção de elementos estruturais. Além de igrejas, palácios e 

chafarizes, espalhados por Portugal e seus antigos territórios, o lioz 

foi empregado em importantes monumentos.  

No Brasil chegou nos porões dos navios, os chamados navios de 

arribação colonial que flutuariam sem lastro, uma vez que levavam 

mais do que traziam. As calçadas da Manaus antiga eram feitas 

com as Pedras de Lioz.  

As pedras de Lioz vindo de Portugal foram largamente utilizadas 

no Norte e Nordeste do Brasil em elementos arquitetônicos e 

decorativos, nos revestimentos de pisos e paredes. No Recife, o lioz 

é muito encontrado: a fachada da igreja da Boa Vista, feita de 

blocos previamente esculpidos; as paredes do mercado de São José; 

muitas das calçadas e meios-fios dos antigos bairros do Recife, São 

José e Boa Vista; as cercaduras das fachadas do Teatro Apolo, o 

pórtico do Teatro Santa Isabel e parte da fachada e escadaria da 

Igreja do Pilar, são alguns dos muitos exemplares existentes. 

Fonte: forumdacasa.com/discussion/5161/pedras/ 

           pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_de_lioz 

             http://www.monumenta.gov.br 

 
 

 

 
Pedra Lióz – escadaria da Igreja do Pilar- Recife 

 

 
Monumento ―Padrão dos Descobrimentos‖ em 

pedra de Lióz – Belém Portugal 

 

http://forumdacasa.com/discussion/5161/pedras/
http://www.google.com.br/url?q=http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_de_lioz&sa=X&ei=gO2MTPO0GcOAlAfw161h&ved=0CAQQpAMoAA&usg=AFQjCNEH6YC_DmtJll8-zX5j_-DcRx9V8Q
http://www.monumenta.gov.br/
javascript:history.go(-1);
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21-POLÉ 

Antigo instrumento de tortura, da idade média, na época da 

inquisição, também chamado de ―estrapada‖.  

Para submeter o réu a essa tortura o mesmo era levado à ―Casa dos 

Tormentos‖ – uma casamata ou gruta subterrânea, que impedia que 

se ouvissem os gritos dos torturados. A tortura por polé consistia na 

deslocação dos ombros, pelo movimento de içar violentamente a 

vítima, com os braços atados às costas, com o corpo suspenso. Era 

um meio de extraordinária eficiência - como não provocava 

derramamento de sangue, o que era proibido pela Igreja era 

largamente usado pelos inquisidores.  

O aparelho era muito simples: compunha-se apenas de uma corda e 

de uma roldana. Os pulsos do condenado eram atados atrás das 

costas e ligados a uma corda, que, passando pela roldana, permitia 

que fosse içado no ar, pelo que as articulações dos ombros 

passavam a suportar a totalidade da massa corporal. De imediato, 

as clavículas e as omoplatas se desarticulavam, o que provocava 

deformações que podiam ser irreversíveis. A agonia podia ser 

agravada por uma série de medidas adicionais: 

a) içar a vítima até certa altura, deixando-a cair em seguida, mas 

sustando a queda antes que chegasse ao chão, o que provocava a 

imediata ruptura das articulações e por vezes fraturas ósseas;  

b) prender aos pés do condenado um peso cada vez maior,  

geralmente, até cinqüenta ou sessenta quilos.  

c) queimar partes do corpo - notadamente as axilas.  

A polé foi trazida ao Brasil pelos portugueses e utilizada como 

castigo aos escravos. 

Fonte: www.gothznewz.com.br/magia/bruxaria/tortura.htm 

 

 

 

 

 

22-PENDÃO S.P.Q.R. 

Um pendão ou estandarte apresenta-se em forma de bandeira 

retangular, cuja parte mais estreita encontra-se presa a um varão de 

sustentação. Chega a medir 2,50 metros por 1,35 metros e atinge a 

altura superior a quatro metros quando fixado ao talabarte do seu 

condutor. Um estandarte chega a pesar, de quarenta a cinqüenta 

quilos requerendo do porta-estandarte grande habilidade, para 

 

 

 

 

 

http://www.gothznewz.com.br/magia/bruxaria/tortura.htm
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poder mantê-lo sempre no alto e em destaque sobre a multidão. É 

usado como guia (guião) da procissões religiosas, tradição trazida 

ao Brasil pela conização portuguesa para as cerimônias quaresmais. 

Nosso Senhor dos Passos é uma invocação de Jesus Cristo e uma 

devoção especial na Igreja Católica a ele dirigida, que faz memória 

ao trajeto percorrido por Jesus Cristo desde sua condenação à morte 

no pretório até o seu sepultamento, após ter sido crucificado no 

Calvário. 

As letras que se lêem no pendão SPQR é um acrônimo para a frase 

latina Senatus Populus que Romanus. A tradução é "O Senado e o 

Povo Romano".A frase era inscrita nos estandartes das legiões 

romanas e era o nome oficial do Império Romano. Existem diversas 

versões para o significado correto do acrônimo, dependendo da 

declinação do 'R', que pode ser Romanus (Senatus OU Populus) ou 

Romani (plural: Senatus E Populus). Senatus Populusque Romanus 

é a versão presente na Coluna de Trajano. Na procissão do Senhor 

Bom Jesus dos Passos do Recife (cortejo cujas origens remontam 

ao ano de 1654), o ato é aberto por um enorme pendão com as 

iniciais S.P.Q.R. Essa tradição também é encontrada na maioria das 

cidades brasileiras.  

 

Fonte:  

-http://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Senhor_dos_Passos 

-Silva, Leonardo Dantas: Nassau e o Recife. In:  

http://www.fisepe.pe.gov.br/cepe/supl/html/mat5.htm 

-Silva, Leonardo Dantas.  Porta-estandarte, presença medieval no 

carnaval de Pernambuco. In: http://www.revivendomusicas.com.br 
 

 

 

 

 

 

23-PINÁCULO  

É o ponto mais alto de um determinado lugar, um edifício ou uma 

torre, por exemplo. O pináculo é uma alvenaria empregue como 

peso no cume de um contraforte ou em forma decorativa como 

remate. 

 

Secção esquemática de uma catedral, com indicação do pináculo. 

  

http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=708&textCode=5482&date=currentDate
http://www.fisepe.pe.gov.br/cepe/supl/html/mat5.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cathedral_PT.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gui%C3%A3o.jpg
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24-TORRE ALBARRÃ 

Torre destacada do alinhamento das restantes e ligada à muralha 

por uma pequena ponte que facilmente podia ser destruída, 

isolando-a de forma a que a proteção da fortaleza não fosse 

comprometida (castelos de Silves, Lagos, Loulé, entre outros de 

Portugal).  

Este elemento de origem árabe é exclusivo da fortificação hispano-

árabe.(Dicionário de Arquitetura Militar) 

Fonte: castelo de Silves. 

http:castelosdeportugal.com.sapo.pt    

http:picasaweb.google.com 

http://4.bp.blogspot.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

25-TORRE SINEIRA OU CAMPANÁRIO 

 

É uma torre de uma igreja onde se situa o sino. Os sinos das Igrejas 

têm uma linguagem própria e um significado marcante - ―Os sinos 

falam‖. Em tempos antigos, eles eram, em muitas localidades, o 

único veículo de comunicação, mandando mensagens para a 

população. Os dobres e repiques dos sinos continuam informando 

horários de missas, enterros, homenagens a santos, festas religiosas 

e até incêndios. Esta notável comunicação foi especialmente 

importante quando a população não contava com a instantaneidade 

das notícias de rádios e TVs.  

 

Atualmente o significado dos toques está se perdendo assim como a 

tradição dos sineiros, em função da implantação de dispositivos 

eletrônicos e mecânicos nas torres das igrejas, que fazem o toque 

automático dos sinos. Em algumas cidades históricas, o ofício de 

sineiro é das mais respeitáveis, exigindo talento, persistência e 

 

 
 

 

 

http://castelosdeportugal.com.sapo.pt/castelos/loule.htm
http://picasaweb.google.com/lh/photo/719emAl4wRzDCUhrvBSzmw
http://4.bp.blogspot.com/_ttw_LtSrulc/SmvjtFyO7JI/AAAAAAAAAQc/XyYMxiihOmA/s1600-h/torre+albarr%C3%A3,+do+castelo+de+Silves.jpg
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dedicação. Os sinos lembram instrumentos musicais funcionando 

como numa orquestra: cada combinação dá um tipo de som. Os 

toques dos sinos exigem ritmo, compasso, cadência.  

 

 

26-TRONEIRA 

 

A troneira (de trom ou do espanhol "tronera"), em arquitetura 

militar, é uma abertura circular, cruzetada, numa muralha ou numa 

ameia, própria para receber artilharia leve. Também designa o 

espaço entre os merlões das ameias, por onde se enfia a boca da 

peça de artilharia (canhão). 

O nome ―troneira‖ parece ter origem na antiga arma de artilharia 

―trom‖, um pequeno canhão, usado mais recentemente para tiro de 

salva. Troneira Simples - constituída por um vão circular e largo 

encimado por uma fenda vertical.  

Troneira Cruzetada - composta por um orifício circular encimado 

por uma fenda vertical (para a observação em alcance), cortada por 

um rasgo transversal (para a observação em direção), em forma de 

cruz.  

Troneira Recruzetada ou de Dupla Cruz - composta por um orifício 

circular e um fenda vertical com dois ou mais rasgos transversais 

para observação.  

Canhoneira - de formato retangular construída no corpo das 

fortificações no período de transição das fortalezas medievais para 

as abaluartadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Castelo_de_Tomar_(14).JPG

