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RESUMO 

A partir de fins da década de 1970, no Brasil, foram recorrentes entre especialistas do campo 
da preservação do patrimônio os discursos que afirmavam o êxito da relação entre a 
salvaguarda patrimonial e a participação de moradores de sítios históricos tombados. Tais 
posicionamentos encontravam guarida no contexto político nacional, marcado pela transição 
entre o regime ditatorial e a redemocratização, mas também nas recomendações decorrentes 
das convenções de preservação do patrimônio e nos planos de revitalização e reabilitação de 
sítios históricos degradados, em que a experiência de Bolonha, na Itália, se destacou nesse 
foco de abordagem. No entanto, a insuficiência de pesquisas nessa direção despertou a 
investigação sobre tal relação de salvaguarda - participação. 

Não sem razão, a exploração documental desvelou o Sítio Histórico de Olinda como 
experiência de destaque no panorama latino-americano da preservação patrimonial, assim 
como o caráter associativo de seus moradores, tornando-se, então, objeto de estudo. Nesse 
sentido, o objetivo geral da pesquisa consiste em refletir sobre a relação da participação dos 
moradores do Sítio Histórico de Olinda na preservação, a fim de compreender em que medida 
essa participação assegurou, ou não, o processo de salvaguarda desse acervo cultural. 

Para a investigação, optou-se pelo diálogo nos campos do conhecimento da Conservação 
Urbana, onde se encontrou o panorama teórico e prático institucional da preservação do 
patrimônio, e da História, em que foram buscadas nos fatos do passado as explicações 
necessárias à compreensão do tempo presente, como disciplinas capazes de oferecer 
satisfatórios subsídios à investigação.  

A interpretação das fontes primárias e secundárias permitiu que fossem delimitados três 
recortes temporais. Foram eles o período situado entre 1964 e 1965, quando da ocorrência do 
Movimento da Ribeira; o período de 1979 a 1981, quando da reverberação de movimentos e 
campanhas de moradores locais voltados para a preservação dos valores do sítio histórico 
integrada a melhorias da qualidade de vida e, por fim, o período compreendido entre 1984 e 
1992, quando emergiu uma outra mobilização de moradores locais, perseguindo as mesmas 
causas preservacionistas. Nesse contexto, a ênfase foi dada à criação de cooperativas e 
associações de moradores e de artistas plásticos empenhadas na formalização dos movimentos 
então identificados e no alcance dos interesses comuns – direcionados para a preservação do 
sítio e para as boas condições de habitabilidade. 

Entre as inferências da presente pesquisa, foi verificado que a participação desses moradores 
proporcionou relevantes contribuições para a preservação patrimonial; entretanto, não foi 
suficiente para garantir a efetiva salvaguarda do acervo cultural em questão. 

 

Palavras-chave: sítio histórico, salvaguarda, participação, história. 



7 

 

ABSTRACT 

From the end of the decade of 1970, in Brazil, was normal among specialists in inheritance 
preservation speeches affirming success of the relation between inheritance safeguard and the 
participation of historical sustained sites inhabitants. Such this had shelter on the national 
political context, marked by the transition between the tyrant political system and the re-
democracy, and also in the recommendations from inheritance preservation conventions and 
in the revitalization and recognition of degraded historical sites, in which “Bolonha” 
experience, in Italy, detached in this focus of discussion. However, the insufficiency of 
researches in this direction stimulated the investigation about the relation safeguard – 
participation. 

Not incidentally, documental exploration showed the Olinda’s Historical Site as an experience 
with eminence in the latin-american scene of patrimonial preservation, as well as associative 
character with its inhabitants, becoming, so, study object. In this sense, the general objective 
of this research consist in having a reflection about the relation between Olinda’s Historical 
Site inhabitants participation in the preservation, in sense to understend on which degree this 
participation affirmed, or not, the safeguard process of this cultural stock. 

For the investigation, was choose by the dialogue knowledge fields of Urban Conservation, 
where was found a theoretical and practical scene institutional of patrimony preservation, and 
also from History, in which were taken in facts from the past the necessaries explanations to 
understand nowadays, how disciplines able to offer satisfactory assistance to documental 
investigation. 

Interpretation of primary and secondary founts allowed to be making three temporary focus. 
They were from 1964 to 1965, when existed the “Movimento da Ribeira”; the period of 1979 
to 1981, when the reverberation of movements and campaigns of local inhabitants turned to 
the preservation of historical sites values joins the improvement of life quality, and, finally, 
the period of 1984 to 1992, when raised another mobilization of local inhabitants, following 
the same keeping causes. In this context, the emphasis was on the creation of co-operatives 
and inhabitants associations pledged in the formalization of movements identified and 
available for common interests – turned to the historical site’s preservation good conditions of 
inhabitance. 

In the inference of this research, was identified that the participation of these inhabitants gave 
great contributions for the patrimonial preservation, but, it wasn’t enough to guarantee the 
effective safeguard to this cultural stock. 

 

Keywords: historical site, safeguard, participation, history. 
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Introdução 

A ação de salvaguarda conferida aos reconhecidos sítios históricos do Brasil tem permanecido 

como um grande desafio, tanto para as instituições públicas de preservação patrimonial, nas 

distintas esferas de poder, como para a população residente, por se posicionar acometida das 

possíveis restrições dela decorrentes. As dificuldades dessa prática ficam evidenciadas diante 

da diversidade de fatores que compõem um sítio histórico tombado, sejam eles sociais, 

ambientais, paisagísticos, econômicos, dentre outros. São, comumente acentuadas quando 

relacionadas com a ausência de participação de seus moradores na apropriação dos valores 

oficialmente atribuídos ao patrimônio cultural e nas ações de preservação. 

Ao longo do tempo, o processo de reconhecimento do patrimônio e as medidas de salvaguarda 

foram se modificando, principalmente quando descortinados novos horizontes conceituais e 

alarmadas as possíveis ameaças da industrialização e do setor imobiliário. As primeiras ações 

oficiais de preservação dos bens considerados excepcionais, que marcou as três primeiras 

décadas de atuação do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),1 

eram dirigidas para a proteção de monumentos isolados, em pedra e cal. Em meados da 

década de 1960, essa estratégia de salvaguarda foi redirecionada, tendo em vista a relevância 

da proteção também ao ambiente onde o bem patrimonial se encontrava inserido, 

compreendendo-o no contexto urbano. Desde então, é adotado o entendimento de sítio 

histórico, o que ocasiona um repensar da preservação. 

Na presente pesquisa, a noção de sítio histórico está relacionada a um conjunto de construções 

singulares, testemunhos de uma determinada cultura, irreprodutíveis do ponto de vista da arte 

e da história. As diretrizes teóricas e operativas do campo da Conservação Integrada2 têm 

afirmado que, para além das construções, se torna importante preservar também seus antigos 

habitantes e seus modos de vida tradicionais, estabelecendo uma relação de 

complementaridade e reciprocidade: “A preservação do patrimônio arquitetônico-urbanístico 

como elemento de uma cultura, exige por em primeiro plano a criação de condições de vida 

                                                 
1 Esse órgão foi criado em 1937 pelo Decreto-Lei nº 25/37, que organizou a proteção ao patrimônio histórico e 
artístico nacional. Após adquirir várias denominações, atualmente é conhecido por Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
2 A Conservação Integrada, como campo do conhecimento da Arquitetura e do Urbanismo, aborda um modo de 
tratar a cidade, especialmente as áreas patrimoniais, a partir da relevância da dimensão cultural como meio de 
garantir o desenvolvimento sustentável, permitindo que as futuras gerações venham a desfrutar das qualidades 
ambientais do presente, sem perdas de seu valor (Zancheti, 2002). 
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adequadas para a população residente e a proteção da vitalidade integral do centro histórico” 

(Hardoy e Gutman, 1992: 50). 

O conceito formulado no 1º Seminário Brasileiro para Preservação e Revitalização de Centros 

Históricos, constante na Carta de Petrópolis,3 de 1987, permeia semelhante sentido: “O sítio 

histórico urbano – SHU – é parte integrante de um contexto amplo que comporta as 

paisagens natural e construída, assim como a vivência de seus habitantes num espaço de 

valores produzidos no passado e no presente, (...)” (Cury, 2004: 285) (grifos nossos). 

Nessa perspectiva, bem lembrou Meneguello (2005) ao mencionar o 8º Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) em 1951, realizado em Hoddesdon, cujo tema 

de discussão foi “O coração da cidade”, que é o centro ou sítio histórico. Dentre as idéias 

associadas à sua definição, foram destacadas “o elemento caracterizador de uma comunidade, 

voltado aos seus habitantes”, “o repositório da memória da coletividade” e “o local que 

possibilitava entender o aspecto comunitário da vida humana”, ou seja, essa historiadora 

afirmou a relação do sítio com seus habitantes, principalmente os mais antigos, por serem eles 

os que acumulam a memória e as tradições do lugar. 

Embora pareça correta a manutenção do elemento humano morador em sítios históricos, nem 

sempre tal fato se verifica, isto é, ao se tornar sítio histórico e objeto de intervenções, ocorrem 

transformações diversas, inclusive com a substituição dos moradores antigos, também 

considerados nativos.4 Por outro lado, nem sempre esses moradores acatam as restrições às 

mudanças e, ainda, nos planos e projetos de reabilitação dos sítios históricos empreendidos 

pelos organismos de salvaguarda, os mesmos por vezes não são convidados a participar das 

decisões. 

Não obstante, questões como essa vieram a dar a tônica da participação dos moradores dessas 

áreas no processo da salvaguarda patrimonial. Recorrentemente, mesmo que os sítios 

históricos detenham legislações de proteção do patrimônio cultural, tais prerrogativas não têm 

                                                 
3 A Carta de Petrópolis faz parte das recomendações de salvaguarda do patrimônio cultural, as quais são 
decorrentes de encontros e convenções nacionais e internacionais para o registro das doutrinas conservacionistas 
de um dado momento. Os documentos resultantes – cartas, declarações, normas - são conhecidos como cartas 
patrimoniais. 
4 Como exemplo no panorama nacional, cabe destacar a revitalização empreendida no bairro do Pelourinho – BA 
(analisada por Henry-Pierre Jeudy, em Espelho das Cidades, Ed. Casa da Palavra, 2005), e, em âmbito 
internacional, a reabilitação do bairro de Marais, em Paris (Sampaio, 2007). 
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sido suficientes para garantir a preservação do acervo. Conseqüentemente, suas características 

físicas essenciais, assim como o perfil antigo ou nativo dos moradores, vão se modificando. 

Nesse sentido, especialmente a partir de fins dos anos de 1970, com o Brasil transitando entre 

o regime ditatorial e a redemocratização, vários foram os discursos de personalidades notáveis 

ligadas aos órgãos de preservação, os quais associavam a participação à garantia de 

salvaguarda do patrimônio cultural: 

O IPHAN orientou-se pela idéia de cobrir todo o país, nem sempre ouvindo a 
comunidade sobre a conservação de seu patrimônio. Não sou a favor desta idéia. 
Esta postura elitista de tantos anos talvez seja conseqüência do próprio sistema 
político brasileiro, no seu sentido histórico e tradicional. A ação que vamos procurar 
empreender é tentar fazer com que a comunidade, nos seus afazeres e na sua vida, se 
conscientize de sua ambiência cultural. Isto é, temos que procurar dar à comunidade 
um status de vida que lhe permita entender porque determinado prédio está sendo 
preservado. Em outras palavras, a própria comunidade é a melhor guardiã de seu 
patrimônio (Aloísio Magalhães, Revista do IPHAN, nº 04, 1980: 11). 

Não se pode enfrentar esse desafio, sem a permanente e progressiva ampliação da 
participação das populações na salvaguarda do patrimônio cultural. (...) Quanto 
maior a participação, maior será o debate em torno das políticas e da prática de 
preservação. (...) Na medida em que o melhor guardião do patrimônio cultural é a 
própria população, (...). Quanto maior a participação, maior o senso de 
responsabilidade. Maior a eficácia da política de preservação. Maior sua 
temporalidade (Joaquim Falcão, 1984: 213). 

Tais discursos afloraram quando, no campo da preservação patrimonial internacional, estava 

em destaque a experiência de reabilitação do centro histórico de Bolonha, na Itália, então 

voltada para a manutenção do uso residencial e dos antigos moradores locais. Na metodologia 

desenvolvida, ao agregar a participação dos moradores, “(...) o movimento associativo se 

converte em um instrumento, porém em um instrumento de promoção das iniciativas que 

partem de sua base (...)” (Cervellati e Scannavini, 1973: 51-52). Assim, a reabilitação de 

Bolonha se consubstanciou nos princípios então assumidos pela Conservação Integrada, 

expressos na Declaração de Amsterdã, de 1975: “a população deve, (...) participar realmente, 

desde a elaboração dos inventários até a tomada das decisões” (Cury, 2004: 203). Por seu 

caráter inovador e exitoso na recuperação do estoque patrimonial habitacional - contando com 

a participação dos moradores, tal intervenção tornou-se referência em investigações de 

especialistas no Brasil, a exemplo do arquiteto e doutor em urbanismo Marcelo Brito (in 

Zancheti, 1995: 127-134), e seus princípios foram, posteriormente, norteadores na proposta de 

reabilitação de um sítio histórico tombado no Brasil, Olinda – PE, ocorrido em meados de 

1980 (Vera Bosi, 1986; 1987). Assim, a relação entre a preservação de sítios históricos e a 

participação dos moradores parece ter sido despertada a partir da experiência de Bolonha: 
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As experiências de participação social realizadas em países europeus, sobretudo na 
cidade de Bolonha (Itália), evidenciaram a viabilidade de respostas que incluíram 
ativamente a presença dos usuários como destinatários principais de um plano de 
conservação de centros históricos (Hardoy e Gutman, 1992: 68). 

Em seqüência, as doutrinas decorrentes das convenções de salvaguarda do patrimônio cultural 

passaram a referendar a qualidade favorável dessa relação, conformando um senso comum 

nas discussões: “A participação da comunidade é necessária ao sucesso da preservação. Essa 

participação deverá ser assegurada no início dos estudos que conduzirão à adoção do plano e 

continuar no decorrer do processo de salvaguarda” (Carta de Eger, 1984); “A participação e o 

comprometimento dos habitantes da cidade são indispensáveis ao êxito da salvaguarda e 

devem ser estimulados” (Carta de Washington, 1986); “Na preservação do SHU [sítio 

histórico urbano] é fundamental a ação integrada dos órgãos federais, estaduais e municipais, 

bem como a participação da comunidade interessada nas decisões do planejamento” (Carta de 

Petrópolis, 1987) (Cury, 2004). 

Além dessas, e reconhecendo o papel dos moradores de sítios históricos como destinatários 

principais das ações de preservação, uma outra convenção de salvaguarda do patrimônio em 

Colônia do Sacramento, no Uruguai, em 1998, reverberou como indicadores de avaliação do 

estado de conservação de cidades históricas, a participação e o caráter associativo dos 

moradores no processo (Instituto Andaluz del Patrimonio Historico, 1999: 28-29). Assim, tais 

prerrogativas ecoavam como meio de atingir a almejada salvaguarda patrimonial. 

Por conseguinte, no campo prático, as ações de reabilitação de sítios históricos calcadas na 

participação da população residente passaram a ser propaladas por urbanistas 

conservacionistas como mais suscetíveis à preservação desse legado, tanto em panorama 

nacional como internacional da salvaguarda: “(...) o objetivo maior desta Revitalização [em 

Olinda] foi a valorização do homem e da coletividade e, com esta postura, resgatar a 

comunidade da sua posição passiva no processo de planejamento e desenvolvimento” (Bosi, 

1986: 140); “Se a população não se organiza ou mobiliza, raramente se consegue sancionar a 

legislação necessária e montar projetos indispensáveis” (Hardoy e Gutman, 1992: 333). 

Não tão distante, essa reflexão também se manteve nos discursos de teóricos desse campo de 

abordagem: “o planejamento da conservação em cidades históricas deveria ser concebido 

como um processo dinâmico, onde a participação da população junto aos tomadores de 

decisões e especialistas é fundamental” (Jokilehto in Zancheti, 1999: 61) e 
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é preciso reconhecer que as práticas de defesa do patrimônio cultural têm 
consolidado – pelo menos no Brasil – redes e agrupamentos político culturais, 
associações e outras entidades da sociedade civil bastante ativos na defesa de 
princípios democráticos no campo do patrimônio (Arantes in Zancheti: 1999, 49). 

Com o conhecimento dos discursos de especialistas e teóricos, das recomendações de 

salvaguarda e das referências em planos de reabilitação do patrimônio, foi vivenciado o 

projeto para instrumentalizar o Processo de Tombamento do Núcleo Histórico de Goiana – 

PE, em 2004-2005. Nessa experiência, pôde-se perceber que os moradores da porção antiga 

do município de Goiana pouco identificavam valores no acervo construído e, menos ainda, 

envolviam-se em ações de salvaguarda. Tais constatações conduziram à motivação de refletir 

sobre a participação de moradores na valorização e salvaguarda do patrimônio cultural, 

sintetizada na seguinte pergunta: 

Tem consistência a relação exitosa entre a participação e a salvaguarda patrimonial? Se sim, 

em que está baseada? Como ocorreu ou tem ocorrido a participação de moradores com a 

finalidade de salvaguardar um sítio histórico? 

Embora autores tenham perpassado pela temática da participação no contexto da preservação 

e registrado relevantes contribuições, como é o caso de Bosi (1986 e 1987), Hardoy e Gutman 

(1992), Rodrigues (2000), Ribeiro (2005), Cantarino (2005), Catera (2006) e Zancheti e Milet 

(2006), nenhuma dessas investigações se propôs a problematizar tal fenômeno. 

As reflexões de Bosi (1986 e 1987), Hardoy e Gutman (1992), Catera (2006) e Zancheti e 

Milet (2006) permitiram revelar que o Sítio Histórico de Olinda tinha sido alvo de uma 

experiência pioneira no campo da preservação patrimonial, o Projeto-Piloto Olinda (PPO), na 

década de 1980, fundamentada em uma metodologia participativa, ou seja, os moradores 

desse lugar assumiram o compromisso da participação em todas as etapas do projeto de 

recuperação do patrimônio construído que estava em degradação. Não apenas esse sítio 

ganhou uma concorrência nacional para que a ação, em caráter experimental, se 

desenvolvesse em seu território, como para tal conquista importou o caráter associativo de 

seus moradores. Ainda que tenham sido extraídas as contribuições quanto à caracterização de 

tal projeto, a trajetória da gestação da conservação de Olinda, e, alguns dos autores, tenham 

ampliado as reflexões para outras áreas patrimoniais, como foi o caso de Cantarino (2005), 

Catera (2006), Ribeiro (2005) e Hardoy e Gutman (1992), tais indícios não foram suficientes 

para a compreensão da relação salvaguarda – participação, por, possivelmente, não estarem 

entre os objetivos propostos em cada estudo.  
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Mesmo que tais referências, como revisão da literatura, não tenham abarcado o universo de 

pesquisas nessa abordagem, não se teve conhecimento de demais explorações circunscritas a 

semelhantes reflexões. Com tais evidências, fica constatada a insuficiência das pesquisas, 

tornando pouco consistente o consenso quanto à evocação da participação dos residentes em 

sítios históricos tombados para assegurar a valorização e a salvaguarda patrimoniais. 

Diante dessa lacuna, acredita-se que estudar o processo de salvaguarda de um sítio histórico 

relacionado com a participação dos moradores possa oferecer subsídios para se 

consubstanciarem as possibilidades de proteção do patrimônio cultural. Com esse foco de 

abordagem, foi escolhido como objeto empírico de investigação o Sítio Histórico de Olinda, 

situado em Pernambuco. 

No panorama nacional e latino-americano da conservação integrada, a experiência de 

salvaguarda de Olinda, aliada à atuação de seus moradores, é destaque, inclusive referenciada 

por parte dos autores anteriormente citados, o que despertou o interesse por uma investigação 

mais aprofundada. Esse sítio histórico, tombado pelo IPHAN como conjunto arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico em 1968, tem acumulado significativas normatizações de proteção 

federal, estadual e municipal e, sobretudo, títulos que atestaram seu reconhecimento nacional 

e internacional, como aporte também às ações de preservação.5 Tais prerrogativas 

possibilitaram a ocorrência da primeira experiência nacional de recuperação de áreas 

históricas degradadas que contou com a participação dos moradores para as tomadas de 

decisões, o PPO (PMO/ FCPSHO, 1984)6. A inovadora metodologia desse projeto, tanto em 

âmbito nacional como local, aliada ao positivo saldo alcançado na conservação dos imóveis e 

na manutenção e estímulo da cultura associativa de seus moradores, motivaram, 

decisivamente, o aprofundamento dos fenômenos ocorridos nesse sítio histórico específico. 

Por conseguinte, perscrutar a relação entre a valorização e salvaguarda do patrimônio cultural 

e a participação, inferida por meio de mobilizações públicas ou ações coletivas dos moradores 

do Sítio Histórico de Olinda, pôde permitir responder aos questionamentos levantados. 

                                                 
5 Dentre os títulos citam-se o de Monumento Nacional (1980), Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade 
(1982) e Cidade Ecológica (1982). Em 2005, o Sítio Histórico de Olinda ainda acumulou o título de 1ª Capital 
Brasileira da Cultura e, em 2007, foi incluído na lista das 7 maravilhas de Pernambuco, a partir de uma 
campanha promovida por jornal de circulação em parceria com uma patrocinadora de turismo. 
6 No Brasil, outros sítios históricos também estavam em disputa por essa ação experimental, entre os quais o de 
São Luís-MA, Salvador-BA e Recife-PE, o que demonstra o potencial desses lugares de sediar o mesmo projeto. 
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Assim, o objetivo geral da pesquisa se propõe a refletir sobre a relação da participação dos 

moradores do Sítio Histórico de Olinda na preservação desse patrimônio cultural, a fim de 

compreender em que medida a participação assegurou, ou não, o processo de salvaguarda da 

área em estudo. Para tanto, algumas questões ficam evidenciadas: São identificadas ações de 

participação dos moradores do Sítio Histórico de Olinda na valorização e salvaguarda do 

patrimônio cultural? Se sim, como ocorreu? A relação entre a salvaguarda desse acervo e a 

participação dos moradores pode ser considerada exitosa a ponto de assegurar a efetiva 

proteção patrimonial? 

Para conduzir a investigação, foi lançada a hipótese de que a participação dos moradores do 

Sítio Histórico de Olinda NÃO FOI CAPAZ DE  ASSEGURAR o processo de salvaguarda 

desse legado cultural. Essa questão formulada na negativa tem o intuito de, propositalmente, 

ir em direção contrária ao senso comum anteriormente demonstrado. Entretanto, a 

possibilidade de que a participação dos moradores não tenha assegurado a salvaguarda, 

quando essa não pressupõe de um modelo específico e ideal, não elimina a identificação de 

contribuições pontuais e temporárias para a proteção do patrimônio cultural. 

A investigação documental permitiu reverberar um período compreendido entre 1964 e 1992, 

quando já se registravam ações oficiais de proteção no sítio de Olinda7 e movimentos e 

campanhas empreendidos pelos moradores nas causas preservacionistas. O recorte inicia-se a 

partir da ocorrência de um movimento artístico e cultural, nesse sítio antigo, liderado por 

artistas plásticos de Olinda e Recife, o Movimento da Ribeira, e delimita-se quando da 

atualização da legislação municipal, em 1992, após um longo processo de discussão entre 

moradores e técnicos do corpo patrimonial local. Entretanto, também foi limitado pelo 

ingresso de novos atores no panorama da preservação do sítio histórico, sobretudo os 

internacionais, o que vem modificar substancialmente a gestão da conservação local. Dentre 

eles, o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) e o Programa Monumenta, 

gerenciados pelo Governo Federal (Ministério do Turismo e Ministério da Cultura) e, em 

parte, contando com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, 

                                                 
7 As primeiras ações foram relacionadas com o tombamento pelo IPHAN de monumentos isolados, em 1938, a 
saber, as casas com muxarabi na Rua do Amparo, nº 28 e na Praça João Alfredo, nº 7, Convento de São 
Francisco, Igreja da Misericórdia, Igreja de N. Sra. do Monte, Igreja de Santa Teresa, Igreja do Antigo Convento 
de N. S. do Carmo, Igreja e Mosteiro de São Bento, Palácio Episcopal e Seminário de Olinda (IPHAN, 1994). 
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que é internacional, e a Lei Federal de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet, também sob 

gerenciamento nacional8. 

Com tal panorama de investigação, pretendeu-se atingir reflexões quanto à relação entre a 

valorização e salvaguarda patrimoniais e a participação dos moradores, a fim de desmistificar 

consensos pouco problematizados. 

 

A adoção da perspectiva da História: procedimentos metodológicos e periodização 

Na presente pesquisa, optou-se pelo caminho metodológico da História pela importância de se 

buscar na reconstrução dos fatos do passado, a partir da interpretação das fontes documentais, 

a compreensão necessária para responder aos questionamentos formulados no tempo presente. 

No entendimento de Certeau (1982: 32-33), a História consiste em uma “prática (uma 

“disciplina”), o seu resultado (o discurso) ou a relação de ambos sob a forma de uma 

produção (...) [é] a explicação que se diz e a realidade daquilo que se passou ou se passa.” Em 

complementação, destacou que “todo ‘fato histórico’ resulta de uma práxis, porque ela já é o 

signo de um ato e, portanto, a afirmação de um sentido, (...) [assim] o estatuto de um escrito 

‘histórico’ parece definido por uma combinação de significações articuladas e apresentada em 

termos de fatos” (Certeau, 1982: 41-51). 

Assim, foi dado especial destaque ao tratamento de fontes documentais, relativamente à 

análise, interpretação e críticas, introduzindo, segundo Le Goff (1924) o caráter científico da 

História. Os documentos históricos tornaram-se, então, objetos de questionamento e 

significação, em que foram extraídas formas discursivas para uma encenação do passado, em 

busca de melhor compreendê-lo. Nesse preâmbulo, situa-se a função social da História, 

segundo Fèbvre (apud Reis, 2001), “organizar o passado em função do presente”. Entretanto, 

tais procedimentos não caracterizam regras precisas, o que aproxima o estudo do campo das 

pesquisas qualitativas (Mazzotti e Gewandsnajder, 1997: 147). 

Acredita-se que, por meio da investigação no campo da História, seja possível interligar a 

abordagem da preservação do patrimônio com a interpretação dos fenômenos participativos, 

                                                 
8 Mesmo o recorte temporal da pesquisa limitado em 1992, por vezes foram narrados fatos posteriores a tanto, 
para reforçar os argumentos que se pretendeu demonstrar. 
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manejando procedimentos, como fios que perpassam e dão lógica aos distintos campos do 

conhecimento. 

A preocupação com que o objeto pesquisado esteja situado no universo que lhe dá sentido foi 

alertada por alguns autores, como Paul Veyne (1982: 91), Michel Foucault (2004) e Roger 

Chartier (2002). Desse modo, a investigação documental, além de explorar a coleta das fontes 

primárias, também foi extensiva às secundárias, relativas à temática abordada, permitindo a 

revelação de chaves temáticas e de periodizações que conferiam especificidade ao objeto 

tratado. Essa postura insere-se no contexto múltiplo da investigação, o que impede o 

estabelecimento de um quadro teórico fechado a priori, permitindo à interpretação dos 

documentos orientar o percurso conceitual a ser construído ao longo da escrita, 

consubstanciando-se ao entendimento de Fèbvre, “não opor qualquer questão prévia, e sim 

tentar penetrar naquilo que a obra se objetiva a expor” (1978: 19). Assim, houve o cuidado de 

evitar noções pré-concebidas que, eminentemente, pudessem vislumbrar uma concepção 

reducionista, determinista ou anacrônica do objeto de estudo. 

A busca documental, centrada na coleta e no tratamento das fontes primárias, ocorreu em dois 

eixos: o contexto da salvaguarda local e a experiência de participação dos moradores do Sítio 

Histórico de Olinda. Em relação ao contexto da salvaguarda do sítio histórico, as fontes 

primárias referiram-se ao seu arcabouço normativo de proteção e, quando possível, ao seu 

estado de conservação. Foram investigados o dossiê de tombamento do sítio, com os 

pareceres técnicos que instruíram o registro, as legislações de proteção, os mapas com as 

delimitações dos polígonos de tombamento, os planos, programas e projetos governamentais 

elaborados para o mesmo, os documentos técnicos relativos aos pleitos dos títulos honoríficos 

acumulados por Olinda, bem como os levantamentos demográficos e socioeconômicos desse 

município. Além desse material, algumas reportagens de jornal aludiram ao estado de 

conservação do sítio nos distintos períodos delimitados. 

Quanto à experiência da participação, os documentos primários corresponderam às 

mobilizações e ações de contestação dos moradores aos fatos urbanísticos, artísticos e 

políticos e às ações institucionais dos organismos de salvaguarda, além dos conflitos e 

protestos aos planos, programas e projetos governamentais, bem como à documentação 

relativa à composição social dos movimentos e campanhas e das associações de moradores 

então criadas. Sobre as experiências reveladas, os documentos permitiram a identificação das 

lideranças, das formas de mobilização e das contribuições inferidas na salvaguarda. 
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Boa parte desses documentos foi produzida pelos distintos grupos de moradores que 

empreenderam mobilizações em Olinda, a saber, os catálogos e cartazes das exposições 

artísticas, as obras dos artistas plásticos, os documentos relativos à criação de uma 

cooperativa destes últimos, um documentário em vídeo com seus depoimentos denominado 

“Ribeira das Artes”, além de panfletos, abaixo-assinados, atas de reuniões, painéis expositivos 

e boa parte da documentação produzida pelas associações de moradores, destacando-se os 

ofícios, os estatutos sociais, as listas de sócios, o livro de Atas das reuniões, o livro-caixa, o 

histórico das entidades, os pareceres técnicos, os termos de convênio para a realização de 

projetos culturais, os registros iconográficos, as cartas-abertas e as legislações de proteção 

implementadas a partir das pressões dos moradores. Os jornais e revistas de circulação  

também constaram do conjunto documental coletado. 

Fez parte também do universo das fontes primárias, a realização de entrevistas com 

moradores do sítio histórico e artistas plásticos que participaram dos movimentos sociais 

então identificados, por serem os mesmos de fácil acesso e ainda guardarem a memória dos 

fatos. As entrevistas foram efetuadas após a interpretação documental, à medida em que 

foram surgindo dúvidas ou divergências de informações, a partir de um questionário pré-

estabelecido. Desse modo, não seguiram metodologia específica, mas contribuíram para dar 

consistência aos documentos coletados. 

Já as fontes secundárias exploradas assumiram o papel de pano de fundo dos fatos históricos 

narrados, a saber, a historiografia e as pesquisas acadêmicas relativas à temática abordada. A 

diversidade da natureza desses registros encontra-se validada na perspectiva de Samaran 

(apud Le Goff, 1996: 540): “há que tomar a palavra ‘documento’ no sentido mais amplo, 

documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou de qualquer outra maneira.” 

A coleta de todo esse acervo documental se deu junto aos moradores e artistas plásticos locais 

que lideraram os movimentos e as associações reveladas, o que confere um caráter bastante 

específico à pesquisa, mas também junto às bibliotecas e instituições públicas de proteção 

patrimonial, dentre as quais a Biblioteca Municipal de Olinda, a da Fundação Joaquim 

Nabuco, a do Estado de Pernambuco, a do Centro de Estudos Avançados da Conservação 

Integrada (CECI), a do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) e algumas 

bibliotecas pertencentes à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a saber, a Biblioteca 

Central, a do Centro de Artes e Comunicação, a do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e 

a do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Também foi consultado o acervo do Arquivo 
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Público Municipal Antonino Guimarães, em Olinda, da Secretaria de Patrimônio, Cultura, 

Ciência e Turismo (SEPACCTUR), em Olinda, da Câmara Municipal de Olinda e os arquivos 

da 5ª SR/IPHAN e do Escritório Técnico I – Olinda. 

Após a coleta documental, o acervo foi então agrupado, ordenado e classificado seguindo uma 

lógica temporal e temática. Os conteúdos mais relevantes extraídos dos documentos,  

especialmente os discursos e as imagens, foram registrados em fichas de levantamento de 

campo, devidamente referenciadas e também agrupadas segundo critérios temáticos. Essa 

organização inicial permitiu o manejo e o encadeamento dos fatos de modo a facilitar a 

posterior construção da narrativa histórica. Na análise, foram estabelecidas séries e 

delimitações, que definiram unidades para a interpretação.  

Com a apropriação dos documentos, foi possível a delimitação de um recorte temporal que, ao 

mesmo tempo em que constitui instrumento, é também objeto de pesquisa (Foucault, 2004: 

25; Certeau, 1982: 51). Desse modo, foi estabelecido o período de 1964 a 1992, justificado 

anteriormente, quando foram identificados três recortes temporais, com durações, 

características e, até mesmo, repercussões e objetivos distintos, naturalmente pertencentes à 

abordagem da pesquisa. O primeiro recorte temporal foi situado entre 1964 e 1965, quando da 

ocorrência do Movimento da Ribeira, um movimento artístico e cultural deflagrado no sítio 

antigo em questão, liderado por artistas plásticos de Olinda e Recife. Posteriormente, ficou 

esclarecido o período de 1979 a 1981, quando ocorreu uma mobilização dos moradores pela 

preservação dos valores do acervo cultural integrada a melhorias da qualidade de vida. Essa 

mobilização desencadeou a criação de uma associação, a Associação de Moradores e Amigos 

de Olinda Antiga (AMOA). E, por fim, foi evidenciado o período de 1984 a 1992, quando 

emergiu uma outra mobilização dos moradores, que igualmente se reportava às causas 

preservacionistas, resultando, também, na criação de uma associação - a Sociedade em Defesa 

da Cidade Alta (SODECA) -, existente até então. 

Como produto da interpretação, esses períodos foram analisados em sua unidade temática, 

mas também em relação com os demais. Os fios que interligam esses fenômenos são as ações 

de preservação relacionadas com a participação dos moradores, essa também entendida como 

ações coletivas ou movimentos sociais. Algumas das características dos movimentos 

permaneceram no tempo, por vezes somando-se aos seguintes, ou então ocorrendo em 

paralelo, porém nenhum desses anulou os demais. O relativo distanciamento do tempo 
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presente constitui, segundo Reis (2001: 09), o espaço necessário para que os acontecimentos 

históricos revelem seu sentido. 

Ao mesmo tempo em que foram circunscritos no contexto local da salvaguarda patrimonial e 

da participação, foram cotejados ao panorama político municipal e nacional. Por conseguinte, 

foi imprescindível que, durante a narrativa, as devidas contextualizações fossem efetivadas, 

para que a inferência sobre a garantia, ou possíveis contribuições, decorrentes da relação 

participação – salvaguarda, estivessem, de fato, verificadas. 

Desse modo, foi traçada uma linha do tempo no sentido horizontal, lançando o panorama da 

salvaguarda do Sítio Histórico de Olinda, os movimentos dos moradores locais, estendendo-se 

ao contexto político nacional e local. No sentido vertical, foram agrupados os fatos históricos 

que se correlacionam em uma lógica temporal, tendo em vista uma maior apropriação do 

universo investigado (imagem 1). 

Assim, à medida que os fatos foram identificados nas fichas de levantamento documental, 

dirigidos pelos questionamentos do tempo presente, foi possível realizar os recortes temporais 

que se inserem no exercício da interpretação. Nesse processo de investigação, as fontes 

documentais não se esgotam e permitem múltiplas interpretações, seja a partir das vivências 

do presente, da experiência do pesquisador, seja de um ponto de vista específico ou de um 

recorte temporal determinado. 
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Das fontes, foi dada ênfase à fala dos moradores nos discursos escritos e imagéticos. Para 

tanto, evoca-se Chartier (2002: 23) ao indicar três passos metodológicos: as classificações e 

delimitações dos registros documentais, as práticas que conferem identidade ao grupo e, por 

fim, os modos como os representantes marcam a existência do grupo, da classe ou da 

comunidade. Nesse campo de abordagem, os discursos e as práticas dos grupos assumem um 

papel relevante, estando circunscritos às posições de quem os profere. Isso porque, segundo 

Chartier (2002: 17), as lutas de representações remetem aos mecanismos pelos quais os 

grupos se impõem, ou tentam impor, a sua concepção do mundo social e seus valores. 

De acordo com Orlandi (1999: 15), o discurso constitui uma prática de linguagem, 

posicionando-se como uma intermediação entre o homem e a realidade natural e social. 

Consubstanciando-se a tal entendimento, salientou Chartier (2002: 24): “no ponto de 

articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito coloca-se necessariamente uma 

teoria de leitura capaz de compreender a apropriação dos discursos.” Exatamente nessa 

relação, está situada a produção de sentido, que é uma interpretação a partir da apropriação da 

fala dos moradores contida em seus discursos, mas também dos registros contidos nas mais 

diversas fontes documentais. Por meio desse exercício, procura-se compreender que a língua 

tenha uma significação, muito embora tal análise “não procura o sentido ‘verdadeiro’, mas o 

real do sentido em sua materialidade lingüística e histórica” (Orlandi, 1999: 59). Como 

produto da análise, destacou Orlandi (1999: 72) “a compreensão dos processos de produção 

de sentidos e de constituição dos sujeitos em suas posições.” 

Os recursos imagéticos identificados nas fontes primárias foram igualmente incorporados à 

pesquisa, para a compreensão dos fatos e enriquecimento da temática abordada. Eles também 

contam parte da história e qualificam os distintos grupos sociais. De acordo com Foucault 

(1987: 16), associando a ação de interpretação aos postulados da hermenêutica moderna, “não 

há nada absolutamente primário a interpretar, porque no fundo tudo já é interpretação, cada 

símbolo é em si mesmo não a coisa que se oferece à interpretação, mas a interpretação de 

outros símbolos.” Desse modo, os recursos imagéticos apresentam-se como uma interpretação 

dos distintos grupos, a partir de valores que lhes são próprios. 

Como procedimento metodológico, os documentos foram confrontados para a verificação de 

sua consistência e, por vezes, foram identificadas divergências de informações – 

evidenciadas, quando era necessário. O confronto entre as distintas fontes também permitiu a 

identificação de chaves temáticas específicas, que foram oportunamente exploradas na 
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pesquisa, o que remete às bases teóricas, anteriormente mencionadas, que não se constituíram 

como dados de entrada. 

Por fim, a crítica aos documentos permitiu a criação da hipótese de pesquisa, a qual orientou a 

escrita da história. À medida que a interpretação ia de encontro à hipótese, era verificada sua 

consistência, refutando-a ou validando-a no universo da pesquisa. Por vezes, foram criadas 

novas hipóteses investigativas, a partir do que revelavam os documentos. 

 

O entendimento de participação 

A participação da sociedade civil ao reivindicar soluções para os problemas urbanos conta 

com ampla gama de entendimentos e estudos.9 Porém, quando o lugar de que se trata é um 

sítio histórico, as contribuições parecem ser reduzidas. Assim, o entendimento da participação 

subjacente à pesquisa está circunscrito à noção que era evidente quando da ocorrência dos 

movimentos e campanhas identificados no recorte temporal investigado. Ou seja, mesmo 

havendo um amplo referencial contemporâneo sobre esse conceito específico e, ainda, novas 

abordagens, procurou-se permanecer no entendimento que os documentos históricos 

permitiram revelar, para que o debate atual não conduzisse a uma relação anacrônica.10 Nessa 

perspectiva, a pesquisa não se propõe a teorizar sobre dimensões, tipos, formas de origem, 

níveis e graus de participação social, nem se aprofundar nos instrumentos ou mecanismos 

institucionais que possibilitam sua ocorrência, por essas questões não revelarem contribuições 

substantivas aos objetivos delineados. 

Tomou-se inicialmente o entendimento de participação do teórico em serviço social Seno 

Cornely (1978: 21 citando Utria, 1970): “Participação significa estar presente, de forma ativa, 

na designação e no escolher de alternativas, de caminhos e ter possibilidades reais de utilizar 

toda e qualquer alternativa bem como de combiná-las.” No caso, a expressão e defesa dos 

interesses dos grupos sociais, aliadas à garantia da sua representatividade, constituem os 

principais objetivos buscados em processos participativos. 

                                                 
9 Cabe destacar, por exemplo, que Cornely (1978), defendeu a participação, na interface do campo da sociologia 
com o do planejamento urbano, como fator essencial ao êxito dos planos locais integrados. 
10 Entre o referencial contemporâneo, situam-se as concepções de empoderamento, capital social, grupos focais, 
e outras. 
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As expressões em busca da participação tiveram início, no contexto nacional, com a eclosão 

de movimentos sociais, que assumiram um papel político e politizador, tendo no bojo de suas 

características, o protesto e a contestação. Os movimentos sociais são então entendidos por 

Gohn (1995 apud Conceição, 2005: 22) como: 

ações coletivas de caráter sóciopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a 
diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um 
campo político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se (...) em 
situação de: conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social 
e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de 
interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da solidariedade 
e é construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos partilhados 
pelo grupo. 

Em tal circunstância, torna-se relevante à potencialização de um movimento social a 

existência da organização. Segundo Castells (1977: 322), “o papel da organização na 

formação de um movimento social é o de ligar as diferentes contradições presentes nas 

combinações estruturais de que se trata.” Por meio da organização, os grupos sociais 

adquirem condições de consolidar associações próprias, tendo em vista formalizar sua atuação 

e estreitar a articulação com a estrutura institucional. 

Pela abordagem da participação também estar centrada nas associações de moradores, quando 

suas reivindicações orbitam, de certo modo, em torno da problemática urbana, expõe-se o 

entendimento de Souza (1999: 217-218), ao referenciar o Manual para Associação de 

Moradores, de 1984:  

Associação de Moradores [ou de Bairros] é, via de regra, uma entidade criada e 
dirigida pelos moradores de uma mesma localidade que, de forma livre e consciente, 
decidem enfrentar os problemas ali existentes conjunta e organizadamente. Uma 
Associação deve servir para coordenar e dirigir os diversos tipos de atividades e 
lutas da população (...) deve servir para unir a população em torno da luta pela 
resolução de problemas que são comuns (...) deve servir para preparar a população 
para o enfrentamento das lutas concretas do dia-a-dia (...). 

A busca pela institucionalização da participação, propalada pelos teóricos e alvo, na prática, 

da sociedade civil organizada, deve-se à garantia da articulação e negociação entre o poder 

público e os grupos sociais. Se, por um lado, esses se vêem reconhecidos e motivados ao 

exercício da cidadania, por outro, a administração passa a assumir um perfil mais 

democrático, o que sinaliza a posição subjacente do panorama político nos estudos da 

participação. De acordo com Soler (in Soares e Soler, 1992: 79), “institucionalizar a 

participação popular significa tornar permanentes, sistemáticos e obrigatórios os espaços de 

relação entre os movimentos sociais e o Estado, através dos canais de informação, consulta e 
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decisão.” Entretanto, ainda que institucionalizada e aparecendo como um pressuposto de peso 

para o êxito do planejamento, questionamentos são suscitados quanto à representatividade da 

participação e ao atendimento às expectativas dos distintos grupos sociais: A participação 

institucionalizada garante, de fato, o alcance dos interesses dos envolvidos? Para tal 

inferência, como ela ocorre? 

Em determinados contextos políticos, o sistema institucional bloqueou os canais de 

participação, haja vista que, dependendo da organização, a mesma detém o potencial de 

oferecer pressões e ameaças aos grupos hegemônicos. Ao abrir esses espaços, é conferida 

visibilidade à sociedade civil na cena política e, portanto, proporcionado um certo grau de 

imprevisibilidade e demora nas tomadas de decisões, o que impele sua aceitação. Se, por um 

lado, os sistemas administrativos resistem a uma prática participativa, a exemplo de 

demandarem mais esforços inicialmente, por outro, autores defendem que a participação em 

processos de planejamento tem resultado, a médio prazo, na redução dos custos, sejam eles 

humanos, sejam econômicos (Cornely, 1978: 15), o que caracteriza um conflito. 

Assim, para que se atinjam objetivos reais e mensuráveis, não se pode olvidar que, partindo 

dos segmentos populares, a participação seja intermediada por lideranças representativas que 

evoquem o bem comum, com iniciativas, habilidades políticas e poder de barganha. Esses 

pressupostos naturalmente remetem a indivíduos que assumem posições centrais nos grupos, 

ainda que sua base de expansão seja constituída pelos desfavorecidos econômica e 

socialmente. 

Diante do exposto, o entendimento de participação construído e adotado para consubstanciar a 

pesquisa está associado à mobilização da sociedade civil que reivindica interesses comuns, 

esses geralmente não satisfatoriamente atendidos ou assumidos pela administração pública, 

recaindo em espaços de discussão e negociação. Em sintonia, Cornely (1978), Borja (1988) e 

Castells (1976) indicaram que a participação pode ocorrer de modo institucional, quando há 

mecanismos e canais de inserção da sociedade civil na estrutura administrativa 

governamental, ou não-institucional, a partir de pressões dos grupos sociais especialmente 

organizados em movimentos ou campanhas, quando a organização, de um modo ou de outro, 

constitui um fator essencial de êxito.  
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A ordem da presente narrativa 

A interpretação do conjunto documental pesquisado permitiu a estruturação da narrativa em 

sete capítulos. O primeiro capítulo trata do arcabouço institucional da preservação do Sítio 

Histórico de Olinda, desde seu tombamento como conjunto urbanístico, arquitetônico e 

paisagístico, em 1968, até a revisão da legislação de proteção federal, em 1985, como último 

instrumento normativo do IPHAN em Olinda, no período de investigação. Teve como 

objetivo evidenciar as estruturas técnica e normativa de tutela patrimonial acumuladas por 

essa cidade, ao demonstrar as variáveis de controle às intervenções do sítio histórico, os 

atributos pelos quais o mesmo foi alvo de proteção nas distintas legislações e projetos de 

salvaguarda e, quando possível, seu estado de conservação. 

O segundo capítulo refere-se à caracterização do Movimento da Ribeira, que ocorreu entre 

1964 e 1965 em Olinda, como um movimento artístico e cultural empreendido por artistas 

plásticos de Olinda e Recife, apoiados pelo então Prefeito Eufrásio Barbosa. Pretende mostrar 

que a valorização do sítio antigo de Olinda, como lugar de expressão artística e de beleza 

paisagística, foi deflagrada por meio desse movimento que, mesmo de curta duração, 

apresenta ecos de suas contribuições e permanência até hoje. 

O terceiro capítulo identifica o crescimento demográfico de Olinda ocorrido nos anos 1970, 

destacando os fatores que influenciaram para tanto, a substituição do perfil dos então 

moradores nativos do sítio histórico e a caracterização dos recém-chegados. Pretende 

demonstrar que houve uma substituição de moradores do sítio histórico e que o perfil dos 

recém-chegados esteve consubstanciado à valorização conferida ao sítio pelo Movimento da 

Ribeira, pelo reconhecimento do acervo como bem patrimonial, pelo modo de vida bucólico 

característico do lugar, assim como por seus atributos ambientais e paisagísticos, o que 

acarretou em uma também valorização imobiliária do casario. 

O quarto capítulo trata do movimento “Olinda pede Socorro”, empreendido em 1979 pelos 

moradores recentes do sítio histórico, identificados no capítulo anterior, os quais 

conclamavam a preservação desse acervo, com a criação e atuação da sua associação 

representativa, a Associação de Moradores e Amigos de Olinda Antiga (AMOA). O objetivo 

do capítulo é demonstrar que os movimentos e campanhas em favor das causas 

preservacionistas do sítio histórico, liderados por esses moradores na fugaz existência de sua 

associação - entre 1979 e 1981 -, mesmo atingindo visibilidade entre os demais moradores e 
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os meios de comunicação e registradas as contribuições à preservação, não foram capazes de 

assegurar a salvaguarda do patrimônio cultural. 

O quinto capítulo corresponde à atuação dos moradores organizados em uma outra 

associação, a Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta (SODECA), criada em 1984 

com os mesmos objetivos da associação anterior – a preservação do patrimônio. Pretende 

demonstrar que os movimentos e campanhas empreendidos por esses moradores, mesmo com 

a SODECA existindo até então e tendo também alcançado visibilidade com as contribuições 

para a preservação desse legado, não foram inferidos como capazes de garantir a salvaguarda 

patrimonial. 

Por fim, o último capítulo explicita as reflexões finais da pesquisa com as inferências da 

relação da salvaguarda do patrimônio cultural de Olinda e a participação dos moradores desse 

sítio histórico, ampliando as discussões sobre os limites e avanços nas possibilidades da 

preservação patrimonial. 
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1. O Sítio Histórico de Olinda: do tombamento à Rerratificação Federal 

A partir de fins dos anos 1960, o sítio antigo de Olinda passou a constituir um bem 

patrimonial sob proteção oficial do IPHAN, ampliando o conjunto da preservação desse 

município, até então voltado para os monumentos isolados. Conseqüentemente, várias foram 

as medidas oficiais para a salvaguarda desse acervo, aplicadas pelas distintas esferas de poder. 

O presente capítulo aborda a trajetória de proteção oficial seguida pelas instituições de 

salvaguarda na busca de tornar o sítio antigo de Olinda um bem patrimonial. É dado destaque 

não apenas aos instrumentos jurídicos de proteção conferidos a esse acervo, mas aos 

principais planos e programas governamentais que tiveram como premissa a preservação do 

patrimônio cultural. Ainda foram identificados os títulos honoríficos conquistados por Olinda 

no curso desses acontecimentos. Entretanto, ressalte-se que não se pretende aprofundar o 

pensamento preservacionista nacional ou local, tampouco as teorias da conservação urbana, 

mas tão-somente caracterizar o contexto da preservação patrimonial de Olinda. 

O objetivo central desse capítulo é delinear o arcabouço técnico e normativo do sítio de 

Olinda, assim como as prerrogativas acumuladas por esse acervo no contexto da salvaguarda, 

caracterizando um dos campos de abordagem do objeto da pesquisa. Nesse sentido, pretende-

se demonstrar que esse sítio reuniu significativas medidas preservacionistas, capazes de 

corroborar com a efetiva salvaguarda do local 

Assim, à medida que são relatados os fatos, obedecendo a uma ordem cronológica, são 

destacados os atributos pelos quais o sítio de Olinda foi exaltado, os valores que lhe foram 

conferidos pelos técnicos do campo patrimonial e, dentro do possível, seu estado de 

conservação. As motivações e justificativas que acompanharam cada medida preservacionista 

também foram brevemente exploradas. 
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1.1 A colina se torna sítio histórico: o tombamento 

Nos anos de 1960, a preservação de monumentos e sítios históricos passou a ser discutida, 

nacional e internacionalmente, na perspectiva das ameaças à sua integridade, especialmente 

advindas com a acelerada urbanização e industrialização de determinados centros 

metropolitanos (Sphan, 1980; Freitas, 1992). Essa idéia de desenvolvimento estava 

intimamente imbricada com os anseios do progresso, então orientados pela expansão urbana 

e, por vezes, pela hostilidade aos testemunhos do passado: 

A partir de meados da década de 60, (...) a estagnação econômica de diversas 
regiões, que durante muitos anos foi a principal responsável pela manutenção intata 
de conjuntos históricos e paisagísticos de inestimável valor, viu-se, em curto espaço 
de tempo, frente a uma realidade nova, que se traduzia pela rápida e atabalhoada 
urbanização, pela abertura de novas estradas e pelo conseqüente crescimento da 
atividade turística (“Aos 43 anos, um novo caminho”, Revista do IPHAN, nº 0, 
1979: 03). 

Estar em sintonia com as premissas da modernização significava o favorecimento de 

intervenções em áreas históricas pouco concernentes ao caráter único do lugar e, até mesmo, o 

abandono desses locais em detrimento das áreas expandidas que se apresentavam mais 

sedutoras à moradia. Conseqüentemente, os conjuntos históricos, principalmente os que não 

eram tombados, tornaram-se vulneráveis diante de tal dinamismo. 

No caso de Olinda, as áreas periféricas ao sítio, bem como a cidade vizinha do Recife, 

estavam sendo alvo de intensa urbanização, passível de interferir nas qualidades específicas 

do acervo, já que o mesmo ainda não constituía objeto de proteção oficial. 

Com vista à aplicação do instrumento jurídico do tombamento em Olinda, que objetiva 

garantir a preservação de bens culturais relevantes, o arquiteto Augusto da Silva Telles, da 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN-RJ),11 encaminhou uma carta 

ao arquiteto da DPHAN-PE, José Luiz M. Menezes (Silva Telles, 1966). Nesse documento, 

iniciou o pedido de tombamento do sítio antigo de Olinda, destacando os atributos 

urbanísticos e paisagísticos do mesmo sobre os arquitetônicos e descrevendo uma poligonal 

de proteção bastante rígida e pouco adaptada à topografia local (DPHAN/DET, 1962). 

Sugeriu, então, o tombamento “paisagístico e urbanístico, nêle incluíndo-se, principalmente, o 

traçado urbano existente e a vegetação, tanto pública, quanto particular” (Silva Telles, 1966). 

Em ressalvas ao caráter arquitetônico, ainda justificou: “Acham que não há possibilidade em 

                                                 
11 Então denominação do atual IPHAN. 
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ser Olinda tombada como conjunto arquitetônico em sua totalidade. Está ela, muito deturpada. 

Assim, só paisagístico, (...)”, alertando Silva Telles para a identificação de imóveis recentes, 

construídos entre a Igreja do Rosário e a Igreja do Monte, área atualmente conhecida por 

Bonsucesso. Entretanto, com dúvidas quanto ao tombamento arquitetônico de Olinda, 

encaminhou o documento à apreciação dos técnicos da DPHAN-PE. 

Em deferimento, o arquiteto José Luiz M. Menezes ainda sugeriu como “tombamento de ruas 

tradicionais” (1966, em DPHAN/DET, 1962) trechos da Rua 27 de Janeiro e da Rua Prudente 

de Morais, e identificou qualidades arquitetônicas nas Ruas do Amparo, 13 de Maio e 

Bernardo Vieira de Melo, o que infere relevância do ponto de vista artístico à parte do 

conjunto antigo de Olinda. 

As medidas para a conferência da proteção oficial desse sítio também foram acompanhadas 

por técnicos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) enviados ao Brasil, dentre os quais, Michel Parent e Jean B. Perrin. Com o 

objetivo de estudar “a proteção e valorização do patrimônio cultural brasileiro em 

perspectivas de desenvolvimento turístico e econômico” (Delgado, 1974), esses especialistas 

visitaram sítios históricos do Brasil, na década de 1960, sendo Olinda um deles, elaborando 

relatórios e recomendações técnicas com vista à salvaguarda. Michel Parent, consultor da 

UNESCO que analisou a situação de Olinda, assim discorreu: 

Olinda é uma jóia do Brasil (...). Nela se reúnem admiravelmente a paisagem 
marinha e a cidade de arte, com uma riqueza de vinte igrejas barrocas e um grande 
número de casas antigas pintadas em vivas cores. O que impressiona em Olinda é 
que, por um concurso feliz de circunstâncias – coisa provisória, sem dúvida, se 
não houver uma interdição imediata -, a paisagem continua intacta. (...) Em 
Olinda a arquitetura surge dentre os esplendores da natureza tropical. (...) Essa 
feição esparsa do tecido urbano deve ser absolutamente preservada. Olinda não é 
uma cidade: é um jardim entremeado de obras-primas de arte (Delgado, 1974) 
(grifos nossos). 

Reconhecendo a iminente ameaça de transformações nas características essenciais do sítio, o 

mesmo Parent indicou medidas mais enfáticas concernentes à sua preservação: 

Semelhante situação não perdurará por muito tempo sem a classificação de toda a 
colina da velha Olinda como monumento nacional e sem o estabelecimento de um 
plano de urbanismo que reserve como zona non edificandi todos os terrenos 
atualmente disponíveis (Delgado, 1974). 

As recomendações de Michel Parent quanto à proteção oficial ao sítio de Olinda, 

condicionada à elaboração de um plano de urbanismo que funcionasse como instrumento de 
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controle das intervenções, reforçaram as posteriores medidas preservacionistas aplicadas ao 

acervo. 

O parecer final de Silva Telles, favorável ao tombamento do sítio de Olinda estava respaldado 

por tal indicação de Parent e pelos pareceres técnicos dos colegas da DPHAN-PE – José Luiz 

M. Menezes, Paulo Thedim Barreto e Paulo Santos, estes últimos autores no dossiê de 

tombamento. Nas justificativas, expôs Silva Telles: 

(...) a cidade aparece, ainda hoje, imersa e envolvida em densa arborização que a 
enfeita e lhe confere graça excepcional. Além disso, em tôda a área antiga, um único 
edifício de caráter comercial moderno existe com mais de dois pisos (excluído o da 
Caixa d´Água, considerado marco da nova arquitetura, no Nordeste). Da mesma 
forma, são poucas as construções irrecuperáveis para um plano geral de restauração. 
Existem algumas, mas essas se perdem entre as de boa origem, não chegando a 
comprometer o conjunto. (...) Cremos, por isto, que ainda é tempo de salvar-se 
Olinda, e urge que isto se faça rápido, antes que a febre imobiliária a descubra e a 
desfigure por completo (DPHAN, 1967 in DPHAN/DET, 1962). 

Do exposto, percebe-se que, além da mudança de postura desse arquiteto quanto ao 

tombamento arquitetônico do conjunto, a aplicação desse instrumento funcionaria tanto para 

atestar a relevância do acervo cultural em questão, como para exercer o controle sobre as 

futuras intervenções no mesmo. 

De parte do conjunto de argumentações que orientou o tombamento do sítio antigo de Olinda, 

o que se pretende destacar é que, ao mesmo tempo em que foram ressaltados seus atributos 

artísticos, urbanísticos e paisagísticos, foram identificados vestígios de ameaças à sua 

preservação, dentre as quais, as descaracterizações no casario secular, as novas construções, o 

aumento de gabarito e o risco de exploração imobiliária. Constatações que puderam intimidar 

seu registro como conjunto arquitetônico, assim como foi ressalvado por Silva Telles. 

O resultado desse processo foi a indicação da inscrição do sítio antigo de Olinda nos Livros 

do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,12 por meio da Notificação nº 

1004/68, de 21/03/1968. 

                                                 
12 Livro de Belas Artes, vol. 1, nº. inscr. 487, p. 88, no Livro Histórico, vol. 1, nº. inscr. 412, p. 66 e no Livro do 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, nº inscr. 44, p. 11, todos em 19/04/1968. 
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Essa notificação descreveu os limites do 

polígono de proteção e conferiu destaque 

aos conjuntos urbanísticos e 

arquitetônicos das Ruas 13 de Maio, 

Amparo e Bernardo Vieira de Melo. A 

partir de então, o perímetro tombado 

dessa cidade, uma poligonal bastante 

rígida e pouco adaptada à topografia 

local, somou 1,2 km² de área e ficou 

conhecido como Sítio Histórico de 

Olinda (imagem 2). 

 

 

Imagem 2: Polígono de tombamento do Sítio  

Histórico de Olinda, em 1968. 

Fonte: André Pina, SEPACCTUR.  

 

As diretrizes de proteção tratadas em tal Notificação Federal referiam-se à manutenção dos 

gabaritos, ao caráter plástico do casario histórico e à preservação da cobertura vegetal, 

fixando restrições às novas construções, o que correspondia à complexidade da preservação, 

que se ampliava dos monumentos isolados aos sítios históricos.13 

A Carta de Veneza (1964), significativo documento que registrou o pensamento cultural no 

campo da salvaguarda patrimonial nos anos 1960,14 tratou desse assunto ao considerar como 

patrimônio também os sítios históricos que constituíssem um testemunho de reconhecido 

valor a ser protegido. 

                                                 
13 Rodrigo Melo Franco de Andrade (1970 em Andrade 1987: 86), por exemplo, primeiro diretor do SPHAN, 
identificou como atributos relevantes à preservação de um sítio histórico o traçado, a topografia, os elementos 
naturais e construídos, os monumentos, o casario histórico, as perspectivas urbanas mais expressivas e a moldura 
panorâmica, ou seja, o entorno paisagístico. Esse conjunto de fatores desafiava a então ação de preservação, 
voltada para os monumentos isolados. 
14 A Carta de Veneza, bastante difundida no Brasil, faz parte do conjunto das Cartas Patrimoniais que são 
recomendações decorrentes dos encontros e convenções que tratam dos encaminhamentos da preservação. 
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Com tais referências, pretendeu-se evidenciar as qualidades do sítio antigo de Olinda quando 

de seu tombamento, em 1968, e o entendimento de preservação a partir da ampliação do 

conceito de patrimônio histórico. 

 

1.2 Os planos, projetos e programas governamentais e as leis de proteção na década de 

1970 

Em seguimento às medidas preservacionistas para o Sítio Histórico de Olinda, assim como 

tinha sido recomendado por Parent, foi criado e implantado pela municipalidade um plano de 

urbanismo, em 1972, sob a denominação de Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

(PDLI). Contou com a colaboração do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU) e da Sociedade Civil de Planejamento (SOCIPLAN), bem como com a 

consultoria de especialistas no assunto, por exemplo, o arquiteto Paulo Ormindo. Ao tratar da 

perspectiva da preservação do patrimônio integrada ao planejamento urbano, esse plano 

contribuiu para sobrepor Olinda pioneiramente no panorama nacional da salvaguarda, 

marcando o início da atuação da esfera local na preservação patrimonial. 

O PDLI definiu uma setorização específica para todo o território de Olinda, conferindo 

distintos níveis de restrições e controle do solo urbano. Abarcando boa parte do sítio histórico 

tombado pelo IPHAN, foi delimitado o Setor 6, totalizando 309 ha de área com 30.546 

habitantes (PMO, 1972), que também foi subdivido para a fixação de distintos parâmetros de 

proteção. A superposição de tais delimitações oficiais de proteção - federal e municipal - 

demonstra discordâncias, principalmente por terem sido orientadas por objetivos e critérios 

distintos (imagens 3 e 4). Entretanto, não se anulam ou se confrontam e, sob determinados 

aspectos, podem ser complementares. 
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Imagem 3: Setor 6 (em azul), da Legislação Urbanística nº 

3.826/73. 

Fonte: Projeto Cura Olinda, 1977. 

Imagem 4: Setor 6 (em azul), da Legislação 

Urbanística nº 3.826/73 e Polígono de 

Tombamento Federal (em vermelho).   

Fonte: Termos de Referência do PDLI, 1971. 

Por constituir um instrumento de planejamento do município com significativo grau de 

especificidade, esse plano transformou-se na Legislação Urbanística de Olinda, Lei nº 

3.826/73, que passou a vigorar no ano seguinte, especialmente regendo a proteção do sítio 

histórico – então denominado de Setor de Preservação Rigorosa. 

Na década de 1970, não só o PDLI foi elaborado, como foi referendado por alguns outros 

planos e legislações de proteção, nas distintas esferas de poder, que eram convergentes ao 

definir o Sítio Histórico de Olinda como pólo metropolitano de lazer cultural, residencial, 

centro turístico nacional e internacional e administrativo. Desse arcabouço fizeram parte o 

Programa de Cidades Históricas (PCH-1973), em esfera federal, o Plano de Preservação dos 

Sítios Históricos (PPSH/RMR-1978), em âmbito estadual e o Programa de Complementação 

Urbana para Recuperação Acelerada (CURA, 1977), além do Sistema Municipal de 

Preservação dos Sítios Históricos de Olinda (1979) em nível local – medidas substantivas na 

gestão da conservação do patrimônio cultural de Olinda. 
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O Programa de Cidades Históricas foi instituído pelo IPHAN em 1973, com o objetivo de 

estudar a situação dos sítios históricos degradados do Nordeste, promovendo a recuperação a 

partir da criação de infra-estrutura turística como meio de potencializar o desenvolvimento 

local e salvaguardar os valores patrimoniais. Inicialmente, abarcou os estados da Bahia, 

Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 

Posteriormente, foi ampliado aos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 

(SPHAN, 1980). Em Pernambuco, o PCH foi gerenciado pela recém-criada Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE, 1973), responsável pela tutela 

dos bens tombados na instância estadual. Em Olinda, os projetos financiados por esse 

Programa,que passou a vigorar a partir de meados dos anos de 1970, foram especialmente a 

restauração de bens pontuais: a Igreja da Divina Graça, o Palácio dos Bispos, as casas nº 646 

e 700 da Av. Sigismundo Gonçalves, a casa nº 160 da Rua de São Bento e o conjunto do Alto 

da Ribeira (IPHAN, 1980). Também por meio do PCH foi desenvolvido um estudo técnico 

sobre os morros de Olinda, em 1975, e promovido um seminário para discutir os problemas 

dos deslizamentos, em 1976, que já consolidavam ameaças ao acervo construído. 

Posteriormente, em 1979, o PCH foi reelaborado e transformado no Programa de 

Recuperação de Núcleos Históricos (PRNH), com os mesmos fins quanto ao turismo, muito 

embora incluísse a recuperação do patrimônio habitacional. 

No entanto, anterior a esse programa, cabe destacar a deflagração do Programa CURA por 

iniciativa do então Prefeito Germano Coelho, financiado com recursos do Banco Nacional de 

Habitação (BNH). Por meio desse programa, foram restauradas várias edificações históricas 

de Olinda, bem como a infra-estrutura do sítio e das demais áreas da cidade, o que abarca os 

setores 5, 6, 8, 9 e 10 delimitados no PDLI, correspondendo às áreas do Complexo 

Salgadinho, Sítio Histórico, Bairro Novo, Casa Caiada e Jardim Atlântico (FIDEM, 1977). 

Sua abrangência e possibilidades de aporte de vultosos recursos do governo federal fizeram da 

experiência um relevante investimento na restauração desse acervo. 

O PPSH, elaborado pela FIDEM, marcou a atuação estadual na proteção das áreas históricas 

do Recife e Região Metropolitana. Identificou, delimitou e caracterizou os sítios ou áreas 

históricas, determinando diretrizes e normas para o controle das intervenções, 

consubstanciando-se no zoneamento proposto. Quanto ao Sítio Histórico de Olinda, discorreu 

sobre sua trajetória histórica e lançou um diagnóstico do legado cultural. Ao reconhecer os 

atributos significativos do mesmo, expôs: “algumas construções recentes e descaracterizações 
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que nelas existem não chegam a prejudicar a qualidade dos conjuntos. Quanto ao estado de 

conservação das edificações, pode-se considerar apenas razoável” (FIDEM, 1978: 109). Em 

seguida, delimitou as zonas de preservação rigorosa e ambiental, referendando as diretrizes de 

intervenção constantes no PDLI de 1972. 

Em fins da década de 1970, foi registrada a criação do Sistema Municipal de Preservação dos 

Sítios Históricos de Olinda, por meio da Lei nº 4.119/79. De acordo com o Prefeito Germano 

Coelho, no Projeto de Lei que apresentava tal iniciativa: “(...) justifica-se pela visão 

estratégica de dinamizar e valorizar, visando o binômio cultura e turismo, o patrimônio 

cultural olindense, a fim de assegurar o desenvolvimento social, cultural e econômico do 

Município” (PMO/FCPSHO, 1979) (grifos nossos), confirmando as premissas de 

consolidação do sítio como pólo de lazer cultural e de turismo. 

A implantação de um Sistema de Preservação estava em concordância com as premissas de 

salvaguarda resultantes dos Encontros dos Governadores, em Brasília (1970) e em Salvador 

(1971), constituintes das convenções preservacionistas do patrimônio cultural anteriormente 

mencionadas, sobretudo ao conferir autonomia à esfera local nesse campo de atuação. 

Segundo afirmou o coordenador desse projeto em Olinda, o arquiteto Jorge Tinoco, o mesmo 

estava fundamentado na “necessidade de corrigir profundas modificações e interferências nos 

conjuntos arquitetônicos e ambientais” (FCPSHO/PMO, 1986). Associadas a essas 

interferências, Tinoco destacou o ingresso de moradores recentes no sítio histórico, os quais 

gradualmente contribuíram para substituir o perfil de moradores nativos15 até então 

característico de Olinda, na década de 1970, o aumento e indisciplinamento do tráfego nas 

ruas históricas, a proliferação de bares e boates no sítio, além da ocupação irregular ou 

clandestina16 das encostas dos morros e áreas alagadas, dentre outras questões. 

Para a efetiva tarefa a que se propunha, o Sistema de Preservação dos Sítios Históricos de 

Olinda era composto por um órgão de administração direta, que era a Fundação Centro de 

Preservação dos Sítios Históricos de Olinda (FCPSHO), por uma entidade deliberativa, que 

era o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, por uma estrutura financeira, 

que era Fundo de Preservação, e pelo Tombamento municipal. 

                                                 
15 Por moradores nativos entendem-se aqueles que detém mais tempo de residência sítio e raízes com o local, não 
significando necessariamente que tenham nascido nesse município. 
16 Imóveis irregulares ou clandestinos são aqueles construídos ou reformados sem a autorização dos órgãos 
responsáveis pela preservação do sítio histórico ou não obedientes às legislações de proteção vigentes. 
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A FCPSHO foi um órgão de apoio técnico ao Conselho de Preservação, com autonomia 

financeira e administrativa, estando responsável pela tutela dos bens culturais de Olinda, 

tombados em âmbito local, e pela gestão do Fundo de Preservação. Atuou na execução de 

obras, como a restauração da Igreja de São Sebastião (1981), do Palácio dos Governadores 

(1982), da casa nº 160 da Rua de São Bento, da Câmara Municipal, dentre outras, e no 

planejamento da preservação do patrimônio, a exemplo da realização do Programa de 

Revitalização de Núcleos Históricos (PRNH) e do inventário do casario histórico. Teve como 

primeiro diretor o arquiteto Antenor Vieira, que desempenhou um significativo trabalho no 

campo da preservação patrimonial de Olinda, muito embora ao longo de sua trajetória a 

Fundação tenha passado por descontinuidades administrativas. 

O Conselho de Preservação era um “órgão colegiado integrante da estrutura da Secretaria de 

Educação e Cultura” (FCPSHO/PMO, 1986). Era constituído por sete membros, entre 

representantes de órgãos da administração pública das diversas esferas envolvidos na 

preservação patrimonial e uma personalidade representativa da cultura olindense, sem direito 

a voto, mas apenas a voz, livremente escolhida pelo prefeito. Com essa prerrogativa, abria-se 

um canal institucionalizado de participação a não-técnicos nas discussões do planejamento de 

Olinda, até então não existente, porém sob a indicação da autoridade do Prefeito. 

O Termo de Posse do Conselho, datado de 28.09.1979, registrou a nomeação de Clóvis 

Cavalcanti, economista e pesquisador social, morador do sítio histórico e membro da então 

criada Associação de Moradores e Amigos de Olinda (AMOA), para assumir tal 

representação, o que soaria bastante positivo aos moradores (PMO/FCPSHO, 1983). No 

entanto, sua ausência nas reuniões por motivos não identificados levou à sua substituição pelo 

Dr. Hélvio Polito, arquiteto e professor da UFPE. Nessa circunstância, ressalta-se que já era 

identificada a necessidade de “(...) aumentar a representatividade do Conselho, (...) sendo 

proposta a inclusão de uma entidade representativa dos moradores do Sítio Histórico e um 

órgão ou instituição cujo objetivo seja a proteção do meio ambiente, visto ser também 

atribuição da FCPSHO” (Minuta da Câmara de Legislação e Tombamento, acervo Arquivo da 

5ª SR/IPHAN, sem data, acervo 5ª SR/IPHAN). 

Nas reuniões mensais do Conselho, eram discutidos os encaminhamentos das ações de 

preservação do sítio histórico, a aprovação de projetos, o tombamento municipal dos bens 

culturais de Olinda, dentre outras questões. 



39 

 

O Fundo de Preservação, que reunia recursos para as ações de preservação do acervo cultural 

de Olinda, era constituído por “5% do valor das cotas do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) que couberam a Olinda” (FCPSHO/PMO, 1986). Segundo Zancheti (2007: 

08), “o fundo operou entre 1980 e 1988, quando foi extinto devido à vigência da Nova 

Constituição da República que considerou ilegal a vinculação do FPM para um uso 

específico.” A partir de então, os ativos para as ações de conservação passaram a depender, 

quase que exclusivamente, da municipalidade, o que prejudicou sua autonomia. Como 

conseqüência, as ações da FCPSHO restringiram-se à natureza da fiscalização, o que 

contribuiu, eminentemente, para o distanciamento dos moradores e usuários do poder local 

(Milet in Zancheti, 1995: 70). 

Além disso, o fato de a FCPSHO ter acumulado sucessivos diretores contribuiu para a 

descontinuidade da política de preservação, que seguiu o alinhamento de cada gestão.17 Por 

conseguinte, em meados de 1995 o Sistema de Preservação foi desestabilizado, e a FCPSH, 

extinta. Em decorrência, foi criada a Secretaria do Patrimônio Cultural e Turismo de Olinda 

(SPCTO), com responsabilidade igualmente voltada para a gestão da preservação do sítio 

histórico (Zancheti, 2007: 08-09; Zancheti et Milet, 2006: 146 e Milet in Zancheti, 1995). 

Destaca-se também que, por meio da instauração da Lei nº 7.970/79, de competência da 

FUNDARPE, foi conferido o tombamento estadual automaticamente aos monumentos 

protegidos em instância federal. Desse modo, foi ampliada significativamente a atuação do 

Estado nas ações de preservação patrimonial. 

 

1.3 A delimitação do Polígono de Preservação: Notificação Federal nº 1.155/79 

A existência dos planos e programas para conduzirem a preservação do Sítio Histórico de 

Olinda ainda não pareceram suficientes à vista do membro do Conselho Estadual da Cultura, 

vinculado à FUNDARPE, Luiz Delgado, que atuou em favor da ampliação do polígono de 

tombamento definido em 1968. Sua iniciativa partiu das ameaças de exploração urbana e 

imobiliária, iminentes nas obras de implantação do Complexo Rodoviário de Salgadinho, 

                                                 
17 Iniciou a atuação com a direção do arquiteto Antenor Vieira (1979-1984), seguido do jornalista Ivan Maurício 
(1984-1986), das arquitetas Sônia Calheiros (1986-1988) e Roseane (fins de 1988), Orestes, e ainda a artista 
plástica Sílvia Pontual, o advogado Hélvio Polito e a arquiteta Vera Milet, até 1995. 
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principal via de ligação entre o Recife e Olinda, que colocavam em risco a visibilidade das 

colinas históricas tombadas (imagem 5). 

 

Imagem 5: Mapa de 1876, mostrando os bairros históricos do Recife, o sítio antigo de Olinda e a área 

entre eles, então conhecida por Complexo de Salgadinho. 

FONTE: Termo de Referência do PDLI, 1971. 

As precárias condições dessa área, uma pista não asfaltada com seis metros de largura em que 

trafegavam, até o início da década de 1970, 27.600 veículos nos dois sentidos, dificultavam 

um maior fluxo entre as duas cidades. Esse fator contribuiu, em parte, para um relativo 

isolamento de Olinda em relação ao centro metropolitano do Recife e para a preservação de 

seus atributos históricos e arquitetônicos. Com a obra viária de Salgadinho, 38.000 veículos 

passariam a circular pelo local diariamente, numa pista de 10,5m de largura em cada sentido 

(Jornal da Semana, Local, 23/02/1975 a 01/03/1975, p. 12). 

Preocupado com a demanda de tal intervenção, Luiz Delgado solicitou ao então Conselho, em 

1974, a interferência junto às autoridades competentes, no caso, a Prefeitura de Olinda, o 

IPHAN e a Delegacia do Patrimônio da União, para impedir danos ao local e manter a 

percepção das colinas históricas a distância. Para tanto, evocou a proposta de delimitação de 

uma zona non edificandi, ou seja, em que é proibido qualquer tipo de construção no entorno 

do sítio tombado, abarcando o eixo rodoviário do Complexo de Salgadinho. 

Essa preocupação também já havia sido alertada pelo consultor da UNESCO, Perrin, em 

1972, o qual lamentou Olinda “participar do louvável desenvolvimento do Recife” (apud 

Delgado, 1974), em virtude da relativa aproximação entre as duas cidades. Em tempo, Perrin 

destacou a importância da proteção da percepção da colina histórica: “A visão que dela se 
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pode ter do exterior, do mesmo modo que a perspectiva que dela se tem para o exterior, 

sobretudo para o mar, devem ser objeto de uma proteção absoluta” (apud Delgado, 1974). 

O arquiteto José Luiz M. Menezes também concordou com a identificação dos mesmos riscos 

e ainda sinalizou a necessidade da preservação da “(...) flora atípica do mangue, que, 

sucessivamente, estava desaparecendo sob aterros constantes e desorganizados” (1975), 

decorrentes do andamento das obras em questão. Desse modo, não apenas o conjunto urbano 

e arquitetônico do sítio era alvo de proteção, mas também havia um alerta para a preservação 

dos elementos naturais presentes no seu entorno. 

A proposição de Luiz Delgado, embasada também nos argumentos de Perrin, foi encaminhada 

ao Dr. Ayrton Carvalho, diretor do IPHAN-PE (Freyre, 1974). O resultado desse processo foi 

um estudo realizado por esse órgão federal, que delimitou um polígono de preservação do 

Sítio Histórico de Olinda e incluiu normativas restritivas de proteção, estudo deferido pelos 

membros daquele Conselho e por técnicos da FUNDARPE, assim como está relatado no 

parecer do historiador José Antônio Gonsalves de Mello (1975). 

A versão final desse estudo, datada de 1978, concluiu que “(...) qualquer tendência de 

condicionar Olinda à expansão do Recife é absurdo. Olinda deve continuar a gozar a sua 

individualidade que a caracteriza” (IPHAN, 1978), o que denota a preocupação com o caráter 

único do lugar. Esse projeto foi homologado apenas no ano seguinte, correspondendo à gestão 

de Aloísio Magalhães como diretor geral do SPHAN/Pró-Memória, por meio da Notificação 

nº 1.155/79, que determinou a inscrição do Acervo Urbanístico, Paisagístico e Arquitetônico 

de Olinda no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico daquele Instituto, 

como ampliação do polígono anteriormente tombado. Desde então, a área de proteção de 

Olinda passou a somar 10,4 km², o que corresponde a quase 1/3 do território municipal, 

abarcando o Polígono de Tombamento, que constitui a zona ou setor de preservação rigorosa, 

e o Polígono de Preservação, que constitui a área de entorno (imagem 6). 
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Imagem 6: Mapa da Notificação nº 1.155/79, que delimita o Polígono de Preservação de Olinda 

(em verde) e o Polígono de Tombamento (em vermelho). 

Fonte: André Pina, SEPACCTUR, 2006. 

A análise do mapa permite verificar que o perímetro de proteção federal de 1968 permaneceu 

com a mesma delimitação, correspondendo às mesmas diretrizes de proteção, enquanto o 

Polígono de Preservação, assim denominado, foi subdivido em nove setores com distintos 

níveis de proteção e parâmetros de intervenção. Os critérios então utilizados para seu 

zoneamento foram as características físicas e ambientais do lugar, com vista ao controle do 

adensamento construtivo. 

 

1.4 A integração salvaguarda-participação: o Projeto Piloto Olinda (PPO) 

O Projeto Piloto Olinda (PPO) foi criado em 1984 dentro do anterior PRNH, de 1979, e 

incorporado à estrutura do SPHAN/Pró-Memória. O PRNH já se caracterizava como 

desdobramento do PCH, criado em 1973, convergindo para o objetivo de recuperar sítios 

históricos degradados para fins turísticos. Entretanto, ao inserir a demanda habitacional como 

principal estratégia de recuperação dessas áreas, o PRNH dava um passo à frente na 

preservação desse acervo ao atuar na permanência da população residente. Desse modo, o 
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PPO emergiu como uma ação experimental, com o pressuposto de compatibilizar os recursos 

do SPHAN com os do antigo BNH. 

Para a implementação dessa experiência pioneira, deu-se início a uma concorrência entre os 

sítios históricos nacionais, em que participaram os sítios do Recife, São Luís, Salvador e, 

posteriormente, Olinda. Em 1983, foi publicada a preferência pelo Sítio Histórico de Olinda, 

pelo fato de o mesmo reunir as seguintes prerrogativas, segundo o SPHAN/Pró-Memória 

(1983): 

1. Dispor de um Sistema de Preservação, representando uma iniciativa avançada em 

relação aos outros sítios; 

2. Acumular os títulos de Monumento Nacional (1980) e Patrimônio Cultural da 

Humanidade (1982); 

3. Possuir o inventário dos bens imóveis em estágio avançado, iniciado em 1981; 

4. Apresentar a propriedade dos imóveis, majoritariamente de particulares e pertencendo, 

em sua maioria, a um único proprietário; 

5. Possuir significativas organizações sociais e culturais, tradicionais e atuantes. 

Assim, além da prerrogativa de estar acumulando uma importante experiência no contexto da 

preservação, o Sítio Histórico de Olinda também foi escolhido pelo caráter participativo de 

sua população residente, tanto por dispor de associações culturais ligadas à música, ao teatro, 

à poesia, às artes plásticas, como pela atuação pública dos moradores na preservação do 

patrimônio cultural. De acordo com os arquitetos Pedro Braga Neto, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (CNDU) e Vera Bosi, da Secretaria de Educação e Cultura 

(SEC/Pró-Memória), que estiveram à frente da coordenação do PPO: 

(...) as formas organizativas populares que existem na cidade, ao nível das 
associações de classe (artesãos), entidades recreativas, culturais e carnavalescas, 
criam ótimas condições para que a comunidade olindense participe, como agente 
atuante, na elaboração e execução do projeto de revitalização do centro histórico 
(SPHAN/Pró-Memória, 1983: 19). 

A importância da natureza associativa dos moradores era necessária devido aos pressupostos 

metodológicos do Projeto-Piloto Olinda estarem baseados na participação social para as 
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discussões do planejamento da conservação do sítio histórico.18 Nessa perspectiva, a 

concepção do projeto esteve em sintonia com os princípios preconizados no Encontro de 

Eger, uma das convenções internacionais de salvaguarda de 1984, assim como referenciou 

Bosi (1987), em que as principais compreensões foram: 

6. A participação da comunidade é necessária ao sucesso da preservação. Essa 
participação deverá ser assegurada no início dos estudos que conduzirão à adoção do 
plano e continuar no decorrer do processo de salvaguarda; (...) 

8. Os modos de vida que convém preservar ou favorecer são, essencialmente, os 
da comunidade, evitando-se impor utilização dos espaços ou introduzir-se 
atividades estranhas à vocação dos bens e dos valores a preservar. (...) É importante 
o respeito ao direito e aspirações da comunidade, (...).19 (grifos nossos) 

Mesmo pouco conhecida, essa Carta Patrimonial representava o pensamento preservacionista 

naquele momento e orientou a metodologia do PPO. Assim, esse projeto também objetivava o 

desenvolvimento social, econômico e cultural dos moradores, contribuindo para a sua 

permanência, garantida principalmente pela colaboração do BNH no financiamento à 

recuperação dos imóveis adequados ao nível de rendimento desses moradores. De acordo com 

a coordenadora do projeto, Vera Bosi: 

Não se pretendia somente a simples restauração dos bens, mas se buscava, a partir 
da preservação e revitalização dos conjuntos históricos, a garantia da participação e 
manutenção da comunidade neles residentes, intensificando seu uso pela 
comunidade em geral, (...) o objetivo maior desta Revitalização foi a valorização 
do homem e da coletividade e, com esta postura, resgatar a comunidade da sua 
posição passiva no processo de planejamento e desenvolvimento (Bosi, 1986: 
138 - 140). (grifos nossos) 

Com essa prerrogativa, o PPO inscrevia-se como um marco no panorama da salvaguarda 

patrimonial, e Olinda como sítio histórico alvo da pioneira experiência participativa apoiada 

pelo governo federal, voltada para a recuperação de seu patrimônio habitacional. De acordo 

com José Walter Nunes, técnico da Fundação Pró-Memória de Brasília, o PPO, ao inserir a 

participação dos moradores, apresentou uma perspectiva antielitista, em que os moradores 

passam a ser sujeitos de sua história (Nunes, 1985). 

Quanto aos desdobramentos do PPO, não constituem foco da pesquisa maiores 

aprofundamentos; entretanto o desenvolvimento de sua pesquisa coincidiu com a implantação 

do Escritório Técnico do IPHAN em Olinda, exatamente na Rua do Amparo. Em 1985, o 

                                                 
18 Considerado um marco institucional no contexto da preservação local, o PPO resultou da concentração de 
esforços nos âmbitos nacional, estadual e municipal, para a recuperação do patrimônio habitacional em conjunto 
com os moradores (FCPSHO/PMO, 1984). 
19 FCPSHO, 1987. Esse documento foi citado em Bosi (1987) ao se referir à concepção do PPO. 
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andamento da etapa executiva desse projeto foi interrompido devido à crise do principal 

agente financiador, o BNH. Mesmo assim, a procura pelos moradores para dar seguimento às 

ações de recuperação nos imóveis se estendeu ainda por muitos anos, visto que a 

municipalidade e o IPHAN se esforçaram pela captação de outras fontes de financiamento 

para a continuidade do programa. Entretanto, sem maiores conquistas. 

 

1.5 A Rerratificação da Notificação Federal e os títulos honoríficos 

A necessidade de revisão da legislação federal existente para o sítio histórico, no caso a 

Notificação Federal nº 1155/79, partiu da incompatibilização entre as determinações das 

distintas esferas de poder que regiam a proteção de Olinda, o que gerava conflitos de 

legitimação: “O conflito maior surge pela dissociação entre muitas condições impostas por 

estas legislações e as implantações existentes e já consolidadas, em áreas envolvidas pelo 

Polígono, principalmente no que se refere ao parcelamento e ocupação do solo” (Escritório 

Técnico I - Olinda, 1985). 

Esse trabalho, denominado Rerratificação da Notificação Federal nº 1155/79, de 1985, 

aprovado na 117ª reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, em 18/11/1985, foi elaborado a 

partir de reuniões conjuntas do Escritório Técnico de Olinda e da FCPSHO, em que foram 

absorvidas as recomendações levantadas na etapa do Painel de Debates do PPO. 

Segundo a concepção que norteou a revisão da legislação federal, foram considerados objetos 

de proteção não apenas os monumentos e o casario, mas o meio-ambiente, a paisagem e o 

homem. De acordo com tal normativa, o Polígono de Preservação, demarcado em 1979, 

coincidia com a delimitação proposta em 1985, passando a se denominar “Entorno” do sítio 

histórico. Entretanto, foi evidente a modificação do Polígono de Tombamento, que foi 

adaptado ao relevo acidentado do sítio histórico e setorizado de acordo com a tipologia e 

cronologia do casario (imagem 7). O Polígono de Preservação, apesar de permanecer com a 

mesma delimitação externa desde 1979, também foi setorizado e foram estabelecidos distintos 

graus de controle das intervenções urbanas e arquitetônicas. 
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Imagem 7: Polígono de Preservação (em verde) e Polígono de Tombamento (em vermelho) 

setorizados na Rerratificação da Notificação Federal nº 1155/79. 

Fonte: Arquivo Público Antonino Guimarães, Olinda. 

Quanto aos títulos honoríficos conferidos ao município de Olinda na década de 1980, destaca-

se, inicialmente, o de Monumento Nacional (1980), conquistado a partir de uma campanha 

empreendida por Fernando Coelho. Esse deputado federal, bastante ligado ao município, 

elaborou o Projeto de Lei nº 1.440, de 30/10/1975, que estava fundamentado nos planos da 

‘Campanha pró-transformação de Olinda em Monumento Nacional’, organizada desde 1972 

pelo historiador Luiz Vital Duarte.20 

Nas justificativas que acompanharam esse Projeto de Lei, Fernando Coelho (1982: 17-20) 

mencionou o título obtido por outras cidades - Ouro Preto-MG (1933), Parati-RJ (1966), 

Cachoeira-BA (1971) e Porto Seguro-BA (1973) -, situando Olinda como uma lacuna a ser 

preenchida, por também possuir qualidades urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas de 

excepcional relevância. Evocando Gilberto Freyre em sua obra “2º Guia Histórico e 

Sentimental da Cidade de Olinda”, e Luiz Vital Duarte em “Carta Aberta ao presidente 

                                                 
20 Além de a concessão do título significar uma possibilidade de pleitear recursos junto ao orçamento federal 
para investir na proteção física da cidade, teve o cunho de campanha para garantir mais visibilidade às cidades 
antigas do Nordeste. 

 N 
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Geisel”, publicada no Jornal do Commercio de 27/09/1975,21 Fernando Coelho acreditava 

evidenciar a importância da cidade e a pertinência do título à sua grandeza. 

Várias manifestações de apoio e colaboração a esse Projeto de Lei foram identificadas no 

decorrer do processo, principalmente partindo de entidades e personalidades pernambucanas e 

brasileiras. Foi o caso dos esforços realizados pelo prefeito Germano Coelho, pelo Senador 

Marcos Freire, pelo ex-Ministro Eduardo Portella, pelo designer Aloísio Magalhães, pelos 

deputados Jairo Magalhães, Jorge Cury, José Maria de Carvalho e Daso Coimbra, e pelo 

Senador Aderbal Jurema. Por outro lado, as forças contrárias que partiam especialmente das 

lideranças da ARENA, adversário político do MDB, prorrogaram a conquista do título ainda 

por cinco anos, tempo de sua tramitação no Congresso Nacional até a aprovação. 

Em 1980, esse projeto foi homologado pelo Presidente da República, transformando-se na Lei 

nº 6.863/80, o que abriu possibilidades para o pleito ao título de Patrimônio Cultural de 

Humanidade, da UNESCO, com vista a adquirir recursos para a preservação do sítio 

histórico.22 

Para a inscrição de Olinda na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, estiveram 

envolvidas a municipalidade, por meio da FCPSHO e do prefeito Germano Coelho, que em 

1978 empreendeu a Campanha de Elevação de Olinda a Patrimônio Mundial, e o SPHAN/ 

Pró-Memória, por meio do apoio prestado pelo diretor Aloísio Magalhães.23 Este último ao 

deter uma significativa afinidade por Olinda, sendo também morador do sítio histórico, fez 

um pedido oficial ao Ministro da Educação e Cultura, Eduardo Portella, para a elevação de 

Olinda a Patrimônio Cultural da Humanidade.24 Até esse momento, no Brasil, apenas o sítio 

histórico de Ouro Preto (1980) detinha tal prerrogativa. 

Um bem patrimonial reconhecido pela UNESCO atesta sua relevância no panorama 

internacional de salvaguarda. De acordo com Jokilehto (2007), o Patrimônio Natural e 

Cultural da Humanidade, como é conhecido o bem inscrito nessa Lista, “visto como um 

produto cultural, é fundamentalmente associado com a noção de universalidade e de valor 

                                                 
21 Nesse documento, Luiz Vital Duarte louvou os atributos físicos, históricos, artísticos e paisagísticos de Olinda, 
mas também identificou fatores de depredação no sítio. Referenciou a influência dos artistas que complementam 
o panorama histórico de Olinda e os atos heróicos do povo olindense. 
22 De acordo com o SPHAN (1982, nº 21), as cidades que são contempladas com essa titularidade internacional 
podem recorrer ao Fundo Paralelo do Setor de Patrimônio da UNESCO visando à sua preservação. 
23 Germano Coelho, “Olinda Patrimônio Mundial (1)”, Jornal do Commercio, Recife, 17/01/2008. 
24 Germano Coelho, “Olinda Patrimônio Mundial (2)”, Jornal do Commercio, Recife, 18/01/2008. 
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universal de destaque. Ao mesmo tempo é caracterizado pela diversidade criativa.” Assim, 

esse teórico indicou que o valor universal de destaque pode ser interpretado como “uma 

excelente resposta às questões dos recursos naturais comuns ou endereçadas a todas as 

culturas humanas” (Jokilehto, 2007), abarcando, para tanto, as noções de integridade e 

autenticidade, assim como a gestão e a proteção jurídica do bem. 

Segundo a interpretação de Feilden e Jokilehto, uma vez o bem inscrito nessa Lista, seus 

valores devem ser mantidos de modo permanente, o que situa o documento de caracterização 

do mesmo, ou dossiê, como uma referência básica (1995: 26). 

 

O dossiê de Olinda, elaborado pela 

Fundação Nacional Pró-Memória, da 

Secretaria de Cultura do MEC, reuniu a 

descrição dos atributos relevantes do sítio 

histórico e a delimitação do polígono de 

tombamento de 1968 (imagem 8). 

Além disso, fotografias do sítio histórico 

que ressaltavam a beleza da paisagem 

natural e construída (imagens 9 e 10) e 

onze litogravuras artísticas de visadas 

desse acervo cultural, produzidas 

especialmente por Aloísio Magalhães,25 

acompanharam o dossiê, juntamente com 

um volume da obra de Gilberto Freyre, o 

“2º Guia Prático, Histórico e Sentimental 

da cidade” (IPHAN, 1982: 12). 

 
Imagem 8: Delimitação do sítio constante no dossiê para a 

UNESCO. 

Fonte: Fundação Pró-Memória, 1982, acervo Arquivo da 5ª 

SR/IPHAN. 

                                                 
25 Essas litogravuras foram confeccionadas na Oficina Guaianases de Gravura, no Mercado da Ribeira, e 
atualmente estão depositadas no acervo da FUNDARPE. Recentemente, em novembro de 2007, foram expostas 

 

N 
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Imagem 9: Convento de São Francisco e Convento 

do Carmo - Olinda.   Fonte: Fundação Pró-

Memória, 1982, acervo Arquivo da 5ª SR/IPHAN. 

Imagem 10: Paisagem de Olinda e Convento do Carmo.    

Fonte: Fundação Pró-Memória, 1982, acervo Arquivo da 

5ª SR/IPHAN. 

Uma vez destacadas as qualidades do sítio histórico, sua condição de deter o Sistema de 

Preservação, desde 1979, o título de Monumento Nacional, de 1980, e ainda ser palco de 

movimentos e campanhas instituídos pela população residente em prol da salvaguarda desse 

acervo, foram prerrogativas fundamentais para despertar sua visibilidade no contexto 

internacional da salvaguarda (Fundação Pró-Memória, 1982). 

O papel da população residente em sua relação de pertencimento ao lugar e na manutenção 

das expressões culturais, como atributos identificadores da paisagem, também foi ressaltado 

no dossiê: 

Profundamente arraigada, sua população tradicional conserva pela cidade, relação de 
amor e posse. E isto se torna compreensível, não somente pela atenção para a 
importância de seus bens patrimoniais, mas também pela manutenção das velhas 
tradições, tais como as procissões, o carnaval e o artesanato. Numa terra que se 
identifica pela grandeza da religiosidade, pela festa e pela arte, Olinda chega a se 
fazer identificar exatamente graças a estas manifestações” (Fundação Pró-Memória, 
1982: 8). 

Diante do exposto, percebe-se como as instituições nacionais e internacionais deram 

relevância ao envolvimento da população residente para a conferência de títulos de 

salvaguarda aos sítios históricos, ainda que essa característica não fosse pré-requisito para a 

obtenção dos mesmos. Entretanto, à medida em que foram reconhecidos e exaltados os 

atributos físicos, a beleza da paisagem, a preservação da malha urbana e o caráter associativo 

e atuante dos moradores do Sítio Histórico de Olinda, foram identificadas também ameaças de 

descaracterização no acervo (Fundação Pró-Memória, 1982: 02). 

                                                                                                                                                         
em uma mostra no Mercado da Ribeira, em homenagem aos 25 anos de obtenção do título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade por Olinda. 
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O dossiê foi apresentado por Aloísio Magalhães na reunião do Comitê do Patrimônio 

Mundial, em Veneza, em junho de 1982, ocasião em que representava o Brasil.26 Porém, sua 

morte fulminante durante uma das reuniões o impediu de desfrutar da conquista do título por 

Olinda.27 Em seu entendimento: 

Olinda é uma cidade verde, à beira do mar, com um espaço vegetal tão importante 
quanto o próprio monumento. Mesmo a sua arquitetura não é tão definida. (...) parte 
de uma casa é do século XVII, outra, do século XVIII. Lá está o primeiro 
monumento da arquitetura moderna, a caixa d´água do arquiteto Nunes, ainda da 
década de 30. (...) há um acúmulo de vivências que justificam a inclusão de Olinda 
no Patrimônio da Humanidade (IPHAN, 1982: 12). 

O pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade pelos 21 países membros presentes na 

ocasião, em 14 de dezembro de 1982, passando a constar na Lista do Patrimônio Mundial 

como “centro histórico”. O entendimento de sítios ou centros históricos pela UNESCO, como 

categoria na qual foi incluída Olinda, de acordo com Feilden e Jokilehto (1995: 31), refere-se 

à sua significância no contexto mundial: “(...) obras produzidas pela mão do homem, ou pela 

combinação da mão do homem com a natureza, e áreas, incluindo lugares arqueológicos, que 

tenham um destacado valor universal excepcional desde os pontos de vista históricos, 

estéticos, etnológicos ou antropológicos.” Nessa perspectiva, o Sítio Histórico de Olinda 

correspondeu aos seguintes critérios estabelecidos por essa organização internacional: 

(ii) Representar uma importante permuta de valores humanos, durante um 
determinado período de tempo ou dentro de uma área cultural específica, como o 
desenvolvimento da arquitetura, das artes monumentais, do planejamento urbano ou 
do desenho de paisagens; (...) 

(iv) Ser um exemplo excepcional de um tipo de edificação, ou conjunto 
arquitetônico, ou uma paisagem que ilustre uma ou várias etapas significativas da 
história humana;28 

A descrição do sítio contida na Lista do Patrimônio Mundial fez jus aos seus atributos 

singulares, mas também expôs a ameaça latente à visibilidade da colina histórica pelo 

desenvolvimento urbano da cidade vizinha do Recife. Por tal motivo, foi exposta a 

preocupação do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) no adiamento do 

pedido de inscrição, o que não aconteceu, até que o Brasil providenciasse um posicionamento 

                                                 
26 Para maiores informações sobre o trâmite desse processo, consultar o Jornal do Commercio, na secção 
Opinião, dos dias 17/01/2008, 18/01/2008, 19/01/2008 e 26/01/2008, com as reportagens de Germano Coelho: 
“Olinda, Patrimônio Mundial (1), (2), (3) e (4)”, respectivamente. 
27 “Cultura de luto com morte de Aloísio”, Diário de Pernambuco, Recife, terça-feira, 15/06/1982, p. A-2; 
“Corpo de Aloísio chega de madrugada e vai para a Ribeira”, Jornal do Commércio. Cabe destacar a celebração 
da missa de corpo presente de Aloísio Magalhães no Mercado da Ribeira, na ocasião todo restaurado e com a 
exposição nas paredes de sua última obra: as litografias de Olinda.  
28 A identificação dos critérios foi a partir da consulta à Lista do Patrimônio Mundial e sua descrição está de 
acordo com a interpretação de Feilden e Jokilehto (1995: 22-23). 
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diante de tal ameaça. No entanto, essa postura não impediu o reconhecimento oficial do sítio 

histórico, que, com tal prerrogativa, além de acumular o valor universal de destaque, foi 

possível ampliar o aporte à aplicação de recursos para a preservação do acervo cultural. 

Outra titulação também acumulada por Olinda, em 1982, foi sua elevação a Cidade Ecológica, 

devido à significância de seus elementos naturais. No Diário Oficial de Olinda (s/data), o 

ecólogo Vasconcelos Sobrinho apontou as três exigências atendidas pela cidade para a 

obtenção dessa qualificação: inicialmente, não aspirar à condição de cidade industrial, que se 

entende oposta à concepção de cidade ecológica, em seguida, o comportamento dos seus 

habitantes, que consideram o sítio como local de repouso e têm respeito às suas áreas verdes 

e, por fim, seus atributos geográficos e orográficos singulares, que configuram sua fisionomia 

natural. 

Diante do exposto, percebe-se que esse sítio acumula uma ampla gama de arcabouço técnico e 

normativo, instituído pelas distintas esferas do poder, como uma condição propícia à garantia 

da salvaguarda do acervo. Entretanto, todo esse conjunto parece ainda não ter sido suficiente 

aos olhos e expectativas dos moradores locais. 

 

1.6 Conclusões parciais 

Ao longo da trajetória institucional de proteção do sítio histórico como bem patrimonial, foi 

demonstrado que o mesmo acumulou significativas medidas e instrumentos normativos de 

proteção ao seu acervo. 

Além de possuir alguns de seus monumentos sob a proteção pontual do IPHAN, o sítio de 

Olinda detém uma das maiores áreas tombadas do país, onde se reúne harmoniosamente a 

paisagem natural e construída, exaustivamente ressaltada nos documentos oficiais, o que lhe 

dá um caráter bastante específico.  

Esse sítio singular no município de Olinda atraiu e motivou a atuação das distintas esferas de 

poder – nacional, estadual e municipal - na preservação do rico acervo cultural, e ainda que os 

principais programas governamentais criados pelo IPHAN para a salvaguarda de sítios 

históricos degradados foram, de um modo ou de outro, total ou parcialmente implantados em 

Olinda. Até mesmo a inserção da participação como requisito das instituições para a 
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recuperação do estoque habitacional, com a permanência do perfil social, teve guarida nesse 

sítio histórico. Conseqüentemente, a conquista de títulos honoríficos também atestou sua 

relevância para o Brasil e para o mundo. 

Embora reunindo tais prerrogativas, a preservação desse legado foi reivindicada, em um 

momento posterior, pelos seus moradores. Tal constatação possibilita supor que as instituições 

responsáveis pela salvaguarda de Olinda tenham esbarrado com dificuldades técnicas, 

operativas e financeiras para o alcance de seus objetivos. Para tanto, pode ter colaborado o 

fato da ampliação do polígono de proteção do sítio histórico, em 1979, pelo IPHAN, o qual, 

lamentavelmente, permaneceu com a mesma estrutura e recursos humanos existentes, 

tornando-se pouco viável garantir uma atuação satisfatória. Nesse mesmo período, em 

contrapartida, a municipalidade manifestou sua autonomia quanto à gestão da conservação do 

sítio histórico, a partir da instituição do Sistema de Preservação, em 1979, em que a FCPSHO 

e o Conselho de Preservação, juntamente com o Fundo de Preservação e o Tombamento 

municipal, foram relevantes aliados. Lamentavelmente, em fins dos anos de 1980, a extinção 

do Fundo de Preservação desencadeou no enfraquecimento da autonomia local na gestão da 

conservação do sítio, dificultando de sobremaneira o desafio da salvaguarda patrimonial. 

No ensejo, cabe destacar que a iniciativa do Conselho de Preservação, como canal 

institucional aberto às diversas esferas do poder, inclusive à sociedade civil, favoreceu a 

integração entre as instâncias, muito embora o ideal participativo da sociedade civil se tenha 

caracterizado como bastante restrito, não só quando de sua criação, mas durante todo o 

período investigado na pesquisa, até 1992. 
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CAPÍTULO 2: O Movimento da Ribeira (1964 a 1965) 

Na primeira metade da década de 1960, o sítio antigo de Olinda serviu de refúgio a um 

movimento no campo das artes plásticas, voltado para a evidenciação e difusão de expressões 

artísticas enraizadas na cultura popular. Foi o reflexo das idéias e do olhar de artistas plásticos 

de vanguarda, que buscavam a valorização da arte e da cultura popular em oposição ao caráter 

erudito que era preconizado pelos ensinos acadêmicos. 

O presente capítulo trata desse movimento, denominado Movimento da Ribeira, por ter tido 

como sede o Mercado da Ribeira, situado na porção mais antiga de Olinda. Foi liderado por 

artistas plásticos, alguns residentes no Recife e outros em Olinda, que eram apoiados pela 

administração municipal. Nesse sentido, o capítulo identifica tais artistas plásticos, sua 

formação cultural e produção artística, os fatores que influenciaram na escolha do sítio antigo 

de Olinda para sediar esse movimento e as repercussões verificadas desde então. 

Pretende-se mostrar que a valorização do sítio antigo de Olinda, como lugar de expressão 

artística e de beleza paisagística, foi deflagrada por meio desse movimento.29 

Da análise documental foram extraídos os discursos e imagens relativos ao Movimento da 

Ribeira. Pretendeu-se dar ênfase aos relatos dos principais atores envolvidos, dentre eles os 

artistas plásticos, o Prefeito Eufrásio Barbosa e os intelectuais que narraram fatos e 

expressaram críticas às experiências artísticas e culturais ocorridas desde então. A apropriação 

dos discursos e das imagens contidos nos documentos foram contextualizados no panorama 

artístico local. Também foi realizada uma entrevista com um dos artistas plásticos líderes 

desse movimento, Ypiranga Filho, com o intuito de elucidar algumas lacunas documentais e 

confirmar a consistência das fontes. 

 

 

 

                                                 
29 O entendimento de valorização de bens culturais está em concordância com a concepção de Lacerda (2002: 
60-61) quanto à incorporação de um valor econômico no potencial pouco explorado do bem, como gerador de 
benefícios locais. Essa valorização está voltada para uma ação técnica de melhoria do bem, a partir da 
exploração de um uso específico, ressaltando a permanência de suas características físicas e as mudanças 
necessárias ao atendimento de novos padrões. 
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2.1 Experiências artísticas e formação dos artistas plásticos 

A referência cultural dos artistas plásticos incentivadores do Movimento da Ribeira, em 

Olinda, esteve fundamentada nas idéias difundidas pelo conhecido artista Abelardo da Hora. 

Elas revelavam uma predisposição para criar uma universidade popular, paralelamente à 

Escola de Belas Artes, a partir da atuação de artistas em coletivo. Dentre as experiências 

difundidas por esse artista no Recife estavam a Sociedade de Arte Moderna do Recife 

(SAMR, 1948-1958), o Atelier Coletivo (1952-1957), o Movimento de Cultura Popular 

(MCP, 1961-1964) e a Galeria de Arte do Recife (1962-1964). Outra experiência de 

referência foi a oficina do Gráfico Amador (1954-1960), liderada por Gastão de Holanda, 

Orlando da Costa Ferreira, José Laurênio de Melo e Aloísio Magalhães, todos afins ao campo 

das artes gráficas e visuais. Perpassar tais experiências artísticas converge para as referências 

identificadas nas fontes documentais, que indicaram haver relações entre as mesmas e o 

Movimento da Ribeira, em Olinda, uma vez que os artistas plásticos desempenhavam 

atividades comuns nas duas cidades (Bonald, 1983; UNICAP, 2005). 

Se, por um lado, tais experiências artísticas desempenharam um importante papel no 

aprimoramento das Artes Plásticas no Recife, por outro, não se pode deixar de considerar a 

contribuição do ensino acadêmico da Escola de Belas Artes, no Recife, em que alguns dos 

artistas que incentivaram o Movimento da Ribeira, como José Tavares, Roberto de Amorim, 

Ypiranga Filho e Adão Pinheiro, também tiveram formação ou passagem, assim como o 

grande mestre Abelardo da Hora. 

A primeira experiência associada à atuação de Abelardo no campo das artes plásticas, com o 

propósito de reunir os artistas em coletivo, foi a Sociedade de Arte Moderna do Recife 

(SAMR), criada em 1948. Segundo Silva (1983: 81), essa sociedade detinha um “caráter de 

movimento artístico organizado e atuante”, que se confrontava com o academicismo da 

Escola de Belas Artes do Recife. Esse núcleo “foi encabeçado por escultores e pintores – 

inclusive alguns ricos – todos praticantes de uma arte erudita, intelectualizada, que se 

propunha à renovação e ‘arejamento’ da arte convencional, (...)” (Bonald, 1983: 26). Além de 

buscarem a afirmação do espaço de trabalho, esses artistas lutavam contra a indiferença do 

poder público em relação ao campo das artes plásticas. Segundo Leal (2005), um dos 
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objetivos da SAMR era aprofundar e enriquecer os laços com a cultura popular, como uma 

atitude de vanguarda, em reação à estética academicista vigente.30 

Entre os fundadores junto a Abelardo da Hora, estavam os pintores Hélio Feijó, Ladjane 

Bandeira, Augusto Reinaldo, Reinaldo Fonseca e Lula Cardoso Ayres; os fotógrafos Delson 

Lima (também desenhista), Alexandre Berzin e José Teixeira, também escultor, além de 

poetas, jornalistas e admiradores desse movimento. Posteriormente, agregaram-se os artistas 

Tilde Canti, Maria de Jesus, Valdemar das Chagas e Gilvan Samico. 

A primeira exposição da SAMR, intitulada de Quarto Salão de Arte Moderna, realizada em 

fins de 1949, foi abalada pela existência de tendências artísticas sem uma linguagem comum. 

Parte do depoimento de Abelardo da Hora, responsável por ela, evidenciou os motivos da 

desestabilização dessa iniciativa: 

A falta de orientação gerava tendências opostas, o que fazia das nossas exposições 
amostras sem expressão e sem unidade e o que era do povo e dos próprios 
expositores, contaminados na sua maioria pelo formalismo cosmopolita e 
descaracterizador da nossa cultura (in Silva, 1984: 45). 

Tal situação, que não se limitava aos conflitos de ordem artística mas também se coadunava à 

escassez de recursos pela inexistência de um mercado sólido para a arte, ameaçava as 

expectativas de Abelardo de conferir à sua arte o enraizamento na cultura popular. Visando 

estender as atividades da SAMR a oficinas práticas de aprimoramento da arte, visto que essa 

sociedade era mais voltada para as discussões teóricas, Abelardo concentrou alguns dos 

artistas mais empenhados na criação de um atelier. Para tanto, pleiteou junto à Câmara dos 

Deputados uma subvenção oficial, capaz de custear as despesas iniciais de organização e 

instalação dessa sede própria. Aprovada tal subvenção, deu-se o surgimento do primeiro 

núcleo do Atelier Coletivo, em 1952, situado na Rua da Soledade, nº 57, no Recife, como uma 

nova experiência desagregada da SAMR. 

A SAMR ainda continuou a atuar por mais ou menos dez anos, quando aconteceu seu 

esgotamento, possivelmente associado à dispersão de seus membros. Alguns deles haviam 

emigrado para o Atelier Coletivo, como os artistas Wilton de Souza, Wellington Virgulino, 

                                                 
30 Convém situar que Manifesto Regionalista, criado pelo sociólogo Gilberto Freyre na década de 1920, já 
propalava a cultura popular como enraizada nos valores nordestinos que se encontravam ameaçados pela estética 
cosmopolita decorrente do Movimento Moderno. Nesse caso, a ‘cultura popular’, também chamada de ‘arte 
popular’, reportava-se à produção de um grupo intelectualizado de artistas ou especialistas. Com essa 
prerrogativa, destacava-se da produção denominada ‘arte do povo’, em que o artista não se distinguia da massa 
consumidora, por deter um nível de elaboração artística pouco qualificado (Arantes, 1982). 
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Francisco Brennand, Gilvan Samico, Ivan Carneiro, Ionaldo, Marius Lauritzen, Antonio 

Heráclito Carneiro Campelo Neto e José Cláudio, segundo referência deste último (Silva, 

1983: 31). 

O Atelier Coletivo conformava um lugar de encontro dos experimentadores da arte do Recife, 

onde se debatiam opiniões e tendências desse campo, buscando uma linguagem própria de 

interpretação da arte enraizada na cultura popular. Era um ambiente simples e de poucos 

recursos, em que os artistas atuavam como artesãos trabalhando coletivamente, daí o nome de 

Atelier Coletivo, trocando idéias. Foi impulsionado por um clima de cooperação e nenhum 

estrelismo. A descrição de José Cláudio, artista que também esteve bastante ligado à produção 

literária, caracterizou esse ambiente que contribuiu para a formação dos principais ícones da 

arte em Pernambuco: 

Aos poucos o Atelier se foi colorindo com os quadros dos colegas. Ali era de fato a 
nossa casa, o lugar “onde nossa alma encontrava sossego”, naquelas duas salinhas 
acanhadas da Soledade 57, onde não havia sequer uma prancheta, uma mesa que 
desse para abrir uma folha de papel Canson, um cavalete: o cavalete eram pregos na 
parede onde a gente pendurava a tela pelo chassis (Silva, 1983: 21). 

Sua palavras evidenciam duas reflexões: a necessidade de uma ambiente tranqüilo para o 

desenvolvimento dos trabalhos artísticos e o caráter singelo dessa escola de arte, onde os 

artistas em formação ainda não eram recompensados com vultosos recursos financeiros, 

devido à ausência de um mercado consolidado no Recife. Trabalhavam pela dedicação ao 

campo das artes plásticas, com um cotidiano simples e sem ostentações, compartilhando os 

ambientes e os materiais de trabalho. Segundo a declaração do pintor Wilton de Souza, que se 

filiou ao Atelier Coletivo desde sua primeira sede: 

No Atelier Coletivo, nossa melhor forma de vida, procurávamos, através de estudos 
e pesquisas atender a nossa vontade; realizar uma arte sem subterfúgios, longe de 
quaisquer 'ismos', dentro de um rótulo, onde mostrasse a nossa forma humilde de 
ser, de viver entre os povos e suas raízes e influências. Aprendi a viver tendo o povo 
como melhor forma de inspiração (in Silva, 1983: 77). 

Por essa citação, percebe-se a identificação do artista com a experiência do Atelier, como que 

envolvido emocionalmente com os trabalhos. Reafirmando as idéias de Abelardo, a 

perspectiva da arte se identificava com a temática do ‘povo’, também em sintonia com o 

ideário dos artistas de vanguarda, os quais buscavam na valorização do regional e do popular 

o caráter nacionalista. Desse modo, a produção do Atelier Coletivo envolveu a representação 
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de tipos populares, como o sertanejo e os meninos de rua, além das danças  do folclore, 

marcando o contexto artístico do Recife da década de 1950.31 

Entretanto, o acúmulo de despesas com a instalação e funcionamento do Atelier levou a 

mudanças de endereço de sua sede, por ameaças de despejo. Assim, a segunda sede foi 

instalada na Rua Velha, nº 321, no Recife, e atraiu novos seguidores, como os artistas Guita 

Charifker, Celina Lima Verde, José Corbiniano Lins, os irmãos Genilson e Lenilson Soares, 

Bernardo Dimenstein, Maria de Jesus Costa e Armando Lacerda. A dificuldade financeira 

levou o seu fundador, Abelardo da Hora, a morar um ano nesse imóvel. Mesmo assim, o 

insatisfatório lucro dos trabalhos forçou a mudança para a terceira e última instalação da sede 

do Atelier, situada essa na Rua da Matriz, no Recife, onde se reuniram novos membros, como 

os artistas Adão Pinheiro, Anchises, Ypiranga Filho, Montez Magno, Nelbe, Ney Quadros e 

outros. Coincidentemente ou não, tais estabelecimentos foram situados nos bairro antigos do 

Recife. 

Com tais indicações, percebe-se que a experiência do Atelier Coletivo em Pernambuco foi 

acompanhada pelas contínuas dificuldades financeiras e pela perseverança de seus membros. 

Além disso, cada mudança de sede foi marcada pela incorporação de novos integrantes, o que 

caracterizou um rico processo de troca de conhecimentos e cooperação. O depoimento de 

Guita Charifker sobre sua experiência no Atelier indica o que ela aprendeu como arte: “a troca 

com outros artistas, a vida coletiva” (Charifker, 2001: 110). É importante destacar que de cada 

fase do Atelier Coletivo participaram os artistas que, posteriormente, despontariam no 

panorama de Olinda, por meio do Movimento da Ribeira. 

O Atelier Coletivo funcionou até 1957, quando ocorreu o fechamento de sua última sede, 

provavelmente associado à escassez de recursos que acompanhou sua trajetória, sendo então 

os artistas dispersados. 

Paralelamente ao Atelier, outra iniciativa registrada foi o Gráfico Amador, oficina 

experimental de artes gráficas, fundado em 1954. De acordo com Aloísio Magalhães (1982), 

um de seus fundadores, a finalidade dessa experiência era “publicar, em tiragens artesanais 

limitadas, textos literários breves, sobretudo de poesia.” Há registros de que tenha sido 

                                                 
31 Destaque-se que a primeira exposição do Atelier Coletivo, em 1954, foi dedicada “ao povo de Pernambuco 
cuja vida e espírito criador são a fonte de nossas realizações” (Silva, 1984: 46). Entre os expositores estavam 
Abelardo da Hora, Ionaldo Andrade, Ivan Carneiro, José Cláudio, José Corbiniano Lins, Ladjane Bandeira, 
Maria de Jesus, Marius Lauritzen, Wellington Virgolino e Wilton de Souza. 
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freqüentado por Adão Pinheiro e Montez Magno, e possivelmente por outros integrantes do 

Movimento da Ribeira, em Olinda (Pólo, 2001: 40-41). Segundo o depoimento de Joaquim 

Cardozo, engenheiro, professor da Escola de Belas-Artes e crítico de artes plásticas, o Gráfico 

Amador “produziu talvez, na época, as mais belas páginas de arte de impressão do Brasil.”32 

Mesmo com importância no campo das artes visuais, tal experiência teve suas atividades 

encerradas no início da década de 1960, somando algumas publicações. 

Finalizando as experiências do Atelier Coletivo e do Gráfico Amador, ambas no Recife, 

integraram-se os artistas ao Movimento de Cultura Popular (MCP), criado em 1959 na gestão 

do Prefeito Miguel Arraes. Esse período foi de grande efervescência política em Pernambuco, 

“marcado basicamente pela experiência de um governo popular” (Coelho, 2004: 136). 

A atuação do MCP, além da alfabetização das massas para subsidiar a campanha política, foi 

extensiva ao campo das artes e da cultura. Nesse sentido, representava a continuidade das 

atividades do Atelier Coletivo. Embora com um trabalho mais ampliado, mantinha, entretanto, 

as raízes populares e a perspectiva social. Em sua obra, o advogado e político Fernando 

Coelho destacou: "Buscava-se redescobrir e valorizar as fontes mais autênticas da arte do 

povo, como expressão de uma cultura cujos valores vinham sendo esquecidos e abandonados, 

substituídos por padrões importados" (Coelho, 2004: 61). Mais uma vez, a constatação da 

valorização do caráter regional e da cultura popular. 

O MCP foi dirigido pelo político e advogado Germano Coelho, mesmo que requerida a 

nomeação de Abelardo da Hora para tanto, pela sua significativa atuação. Entretanto, segundo 

afirmou Leal (2005: 104), a filiação de Abelardo ao Partido Comunista, desde fins da década 

de 1940, e sua atitude militante, que o levara à prisão dezenas de vezes, fez com que o nome 

de Germano Coelho fosse escolhido para presidir o MCP, acreditando, assim, diminuir a forte 

conotação de esquerda da iniciativa. A Abelardo foi destinada a função de diretor no campo 

das artes plásticas, assim como evidenciou Aguiar (1993:176, citando Page, 1972: 175-176): 

"O comunista mais conhecido dentro do MCP foi Abelardo da Hora, responsável pelo Centro 

de Arte Popular do MCP." O depoimento de Abelardo quanto às suas iniciativas artísticas, 

aponta seus objetivos: 

Minha preocupação ao fundar a Sociedade de Arte Moderna do Recife e o Atelier 
Coletivo e posteriormente o Movimento de Cultura Popular, era não só de dar uma 
entidade de Arte aos artistas como elemento jurídico que os fizesse representar junto 

                                                 
32 No livro “A Década de 20 em Pernambuco”, de Souza Barros, citado em Silva, 1984: 47. 
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aos poderes públicos, como democratizar o ensino da Arte e realizar, como o fiz, um 
amplo movimento de integração de artistas, intelectuais, Governo e povo, de 
valorização e pesquisa da Cultura Popular, no intuito de fixar uma característica 
eminentemente brasileira em todos os setores das Artes (in Silva, 1983: 36). 

Dessa maneira, percebe-se a motivação de Abelardo em formalizar a atuação coletiva dos 

artistas, buscando a legitimação e afirmação desse segmento. O seu entendimento de 

democratização do ensino da arte ficou evidente em seu discurso e na prática coletiva, com o 

trabalho pedagógico de elevação do nível cultural das camadas populares, mediante a difusão 

da expressão artística.33 Esses mesmos objetivos foram referendados por Silva (1983: 37): 

“(...) preocupação básica da elevação do nível cultural da população, da educação do povo 

para a vida e para o trabalho e para, (...) consolidar nas manifestações culturais, um caráter 

brasileiro, porque enraizado na grande massa brasileira." A opinião do crítico de arte Olívio 

Tavares de Araújo sobre a atuação de Abelardo indica o que esse transmitiu aos 

companheiros: “o engajamento, a participação, o compromisso humanista que tem 

caracterizado a produção pernambucana até hoje” (in Charifker, 2001: 136). Até hoje, os 

trabalhos de Abelardo são bastante referenciados no panorama local, nacional e internacional 

das artes plásticas. 

Os participantes e organizadores do MCP em Recife eram, em sua maioria, profissionais 

liberais, intelectuais, artistas e acadêmicos, ou seja, boa parte dos ex-alunos de Abelardo, 

dentre os quais os artistas José Cláudio, Wellingotn Virgolino, Guita Charifker, Francisco 

Brennand, Ladjane Bandeira, Vicente do Rego Monteiro e Adão Pinheiro, além de Luiz 

Mendonça, Paulo Freire, Anita Paes Barreto, Germano Coelho, Fernando Coelho e Hermilo 

Borba Filho. 

O MCP motivou a criação da Galeria de Arte do Recife, situada na Rua do Sol, freqüentada 

por artistas interessados no aprimoramento da arte, como Maria Carmem, Delano e Luís 

Maciel. Foi dirigido pela pintora e crítica de arte Ladjane, que promoveu concorridas 

exposições. 

Na ebulição de suas atividades, o MCP contou com o apoio e estímulo da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), quando a mesma conheceu o trabalho em desenvolvimento. A partir de 

então, houve a iniciativa de ampliar essa experiência em nível nacional, sob a denominação de 

                                                 
33 Também há registro de que Abelardo tenha atuado junto à então DPHAN, atual IPHAN, desenvolvendo ações 
de restauro de peças em madeira, especificamente para o Mosteiro de São Bento, em Olinda, e para a Igreja de 
São Pedro dos Clérigos, no Recife (Leal, 2005). 
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Centro Popular de Cultura (CPC), com objetivos similares, mas não idênticos, a essa 

experiência pioneira de Pernambuco: criar e divulgar uma ‘arte popular revolucionária’ 

(Ridenti, 2005: 64). O entendimento desse conceito foi ressignificado a partir da definição de 

‘arte popular’, difundida nas experiências anteriores. Esclareceu Fonseca (2005: 132) que “os 

CPCs tinham uma noção dogmática de arte e cultura popular: a verdadeira arte popular, 

revolucionária, (...) [era] apenas aquela produzida por autores conscientizados, pela vanguarda 

revolucionária, intérpretes dos genuínos interesses das classes populares.” 

Sua interpretação reafirmava o destaque à produção dos artistas e intelectuais, considerados 

“autores conscientizados” e “intérpretes”. Possivelmente a tônica ‘revolucionária’ da arte 

popular estava no potencial transformador da realidade social que essa iniciativa se propunha 

buscar. 

A dissolução do MCP se deu com a instauração do regime militar em 1964, que trouxe a 

indiferença e a hostilidade contra movimentos de caráter educativo e cultural voltados para as 

camadas populares, incluindo os que atuavam na promoção da arte e da cultura popular. Uma 

grande mudança no rumo da política nacional, que estava sendo conduzida por princípios 

democráticos, foi então registrada com a ditadura, passando à liderança os militares e 

tecnocratas que, em certa medida, estavam associados aos interesses do capital internacional. 

Conseqüentemente, as políticas governamentais voltaram-se preponderantemente para a infra-

estrutura produtiva, em detrimento das questões sociais que vinham tentando consolidar-se na 

cena política (Schwarz, 2001; Jacobi, 1989). Assim, os movimentos sociais que eram 

apoiados pela esquerda política em Pernambuco34, passaram a serem vistos como focos de 

ameaça ao governo instaurado e, os artistas, considerados subversivos, sendo então 

fortemente reprimidos. Com o princípio da segurança nacional evocado pelos militares, “(...) 

o Brasil era uma ilha de tranqüilidade e felicidade e qualquer opinião que contrariasse esta 

evidente falsidade era atribuída às artimanhas do movimento comunista internacional, ou à 

sobrevivência de bolsões de subversão que era preciso eliminar, inclusive pela força” 

(Bernardes, 2004: 61). 

Desse modo, o MCP, que era composto essencialmente de intelectuais, artistas e acadêmicos 

ligados à esquerda política, foi abafado, e alguns de seus colaboradores foram perseguidos 

                                                 
34 Em Pernambuco, foi marcante a polaridade entre os grupos de esquerda, influentes desde o final da década de 
1940 e identificados com a luta dos menos favorecidos econômica e socialmente, e os de direita, aliados às elites 
dominantes. Cabe destacar que Antônio Callado chegou a dizer que Pernambuco era o Estado mais democrático 
do Brasil (apud Coelho, 2004: 66). 
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pelo regime ditatorial, o que tornou a cidade do Recife pouco viável para a continuidade dos 

movimentos artísticos empreendidos até então. A represália, mas também a censura que 

atingiu os movimentos, foi ampliada às universidades e à imprensa, que igualmente se 

tornaram alvos de desarticulação. 35 

As experiências artísticas ora relatadas demonstraram a iniciativa, principalmente de Abelardo 

da Hora, de constituir uma Escola de Arte paralela ao ensino acadêmico da Escola de Belas-

Artes, alvo de críticas por alguns segmentos artísticos. Adão Pinheiro, por exemplo, apontou 

que “A Escola de Belas Artes só poderá se renovar se se abrir às novas técnicas artísticas”,36 

criticando a falta de uso das máquinas ligadas à tipografia e à litografia, que haviam sido 

doadas pelo Gráfico Amador para a ampliação do conhecimento sobre técnicas artísticas. 

No entanto, as experiências de renovação artística, deslocando a visão acadêmica e erudita 

para uma outra de caráter regional e popular, não ficaram restritas ao Recife. Assim, cabe 

registrar a efetivada em Salvador - BA, liderada pela arquiteta Lina Bo Bardi, em torno do 

projeto de restauração do Solar do Unhão,37 em 1963, por haver diretamente influenciado os 

artistas do Movimento da Ribeira. Amparada na idéia de valorização da cultura popular, Lina 

defendeu a integração entre a arte erudita e a popular, instalando no conjunto do Unhão, de 

modo pioneiro no país, o Museu de Arte Moderna (MAM) e o Museu de Arte Popular (MAP), 

uma loja de artesanato e uma oficina para o ensino da arte e da cultura popular, assim como 

identificou Bastos (1992: 46), com vista a aproximar as comunidades locais desse campo do 

conhecimento. 

Sua proposta parece ter conquistado uma boa aceitação dos artistas de Pernambuco, 

comprovada na inauguração desse projeto de restauro, que contou com uma exposição, 

intitulada ‘Civilização Nordeste’, organizada por Abelardo da Hora. De acordo com as fontes 

documentais,38 tal exposição reuniu obras de artistas pernambucanos, estimulando-os a 

empreender iniciativas na mesma perspectiva. O depoimento de Ypiranga Filho confirma esse 

                                                 
35 Posteriormente, um exemplo de manifestação pública de oposição à ditadura, mas também contra a 
privatização das universidades, foi o movimento estudantil de 1968, que foi fortemente abafado, intensificando o 
repúdio popular ao autoritarismo. 
36 Adão Pinheiro, em “O Ensino e as Artes”, em jornal não identificado, s/ data, acervo de Ypiranga Filho. 
37 O Solar do Unhão é um belo conjunto arquitetônico do século XVII, que foi restaurado por Lina Bo Bardi e 
inaugurado em 1963. 
38 Leal (2005), Bastos (1992), “Solar do Unhão inspira Ribeira”, no Jornal “Múltiplos Traços e Espaços”, 
Olinda, 05/09/2001, p.01, acervo Biblioteca e Centro de Documentação de Arte Pintora Ligia Celeste e 
UNICAP, 2005. 
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fato: “O impacto da restauração do mercado do Unhão, em Salvador, parece que foi uma data 

de renascimento. Aí a gente voltou tudo entusiasmado com essa idéia” (in Bastos, 1992: 51). 

Diante desse breve panorama que abarcou a experiência de formação cultural dos artistas 

incentivadores do Movimento da Ribeira, em Olinda, identificou-se que boa parte deles não 

acumulou formação superior ou atuações técnicas na área. Todavia, o cotidiano coletivo 

parece ter contribuído para resultados satisfatórios. Havia mais um ambiente de sensibilização 

cultural às idéias de valorização da arte por meio da prática coletiva de produção artística, do 

que propriamente uma formação teórica voltada para tanto. Um dos artistas que 

posteriormente se incorporou às atividades artísticas de Olinda, Luciano Pinheiro, situou a 

importância do cotidiano coletivo na formação cultural dos artistas: “Você estudou em algum 

lugar? Não, eu convivi com fulano, fulano, fulano, .... Então, na verdade, essa é a nossa 

Escola. A nossa Oficina é essa” (UNICAP, 2005). 

Dentre os elementos que permaneceram nas experiências artísticas do Recife, verificados e 

investigados no panorama de Olinda, destacam-se a perspectiva de aproximar a arte popular 

da arte erudita, a afirmação do caráter regional em oposição ao universal e os princípios de 

coletividade, engajamento e participação, o que enriqueceu a produção artística desse 

momento. Além disso, a necessidade de formalizar a atuação dos artistas por meio da criação 

de entidades jurídicas, como as experiências motivadas por Abelardo da Hora, foi 

significativa para consolidar o campo das artes plásticas. Até então, os artistas não tinham um 

mercado estável para a venda de arte, e muitos deles não eram filiados a instituições ou 

acumulavam emprego. 

A partir do golpe militar de 1964, que instalou o clima de repressão no Recife, o sítio antigo 

de Olinda passou a representar um ancoradouro para os artistas plásticos que tinham o intuito 

de dar continuidade às suas atividades. Desse modo, faz-se necessário destacar os motivos que 

preponderaram na escolha de tal lugar para a realização desse propósito. 
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2.2 A escolha do sítio antigo de Olinda: o refúgio dos artistas plásticos 

A escolha do sítio antigo de Olinda por artistas plásticos provenientes das experiências 

artísticas do Recife aliou as questões políticas às condições de refúgio, sossego e 

tranqüilidade do local. As questões políticas que propiciaram a vinda dos artistas se deveram 

ao fato de a administração municipal estar sob a direção do Prefeito Eufrásio Barbosa. Esse 

atuante governante, ligado à oposição, era também um intelectual aproximado ao campo das 

artes e da cultura e detinha boas relações com os que faziam parte desse segmento, não apenas 

no panorama de Pernambuco como também da Bahia. Possivelmente, sua adesão à esquerda 

política tenha contribuído para a receptividade às expectativas dos artistas e intelectuais, que 

objetivavam dar seguimento aos trabalhos que desenvolviam no Recife, exatamente no 

momento em que Pernambuco, e o país, estavam submetidos ao regime ditatorial. 

Durante a ditadura, permaneceu uma postura de forte centralização política, o que acarretou, 

dentre outras questões, o enfraquecimento dos municípios como entidades autônomas, a 

inexistência de eleições diretas para os mandatos do executivo e a dissolução dos partidos 

políticos existentes,39 em detrimento da organização partidária em torno da Aliança pela 

Renovação Nacional (ARENA), que era o governo, e do Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), que era a oposição. Nessa perspectiva, os prefeitos passaram a ser indicados de forma 

indireta pelos governadores, e esses eram escolhidos pelos Presidentes, permanecendo, desse 

modo, o controle pelo regime (Silva et all, 1988: 17). Foi com a intervenção militar que 

Miguel Arraes, então governador de Pernambuco, foi afastado do poder, assim como o 

prefeito do Recife, Pelópidas Silveira, possivelmente por suas vinculações ou receptividade à 

esquerda política,40 o que ainda não atingia o município de Olinda. Segundo a observação de 

Suely Leal, especialista em gestão pública, “enquanto que Recife tinha um movimento de 

massa muito forte, desde a formação do Partido Comunista até o surgimento da reunião 

eclesiástica de bairro, Olinda não tinha essa característica.”41 

Desempregados e tolhidos em sua liberdade de expressão, esses artistas buscaram no sítio 

antigo de Olinda o apoio para a continuidade de sua atuação no campo da difusão cultural. É 

                                                 
39 Até então, a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social 
Democrata (PSD). 
40 Com a deposição, Arraes foi substituído pelo vice Paulo Pessoa Guerra, que permaneceu no poder até 1967, e 
Pelópidas, por Augusto Lucena, que era seu vice e adversário político.  
41 Em inferência durante aula da disciplina de Planejamento e Gestão 2, do MDU – UFPE, em novembro de 
2006. 



64 

 

convergente a condição de amparo e acolhimento desse reduto pelos artistas perseguidos com 

a repressão, visto que no Recife a coação era bem mais presente: 

Na época da ditadura militar, era perigoso fazer arte, os artistas eram quase sempre 
mais engajados e os trabalhos eram sempre mais carregados de teor político. Olinda 
poderia ser considerada um refúgio, para todos eles trabalharem com um pouco mais 
de tranqüilidade. Alguns não encaram desta forma, mas é inegável que Olinda era 
uma opção mais viável para os artistas daquela época (Barbosa e Guerra, 2004: 13). 

Guita veio nos procurar pedindo um espaço, já que no Recife a situação era muito 
precária em 1964... perseguição ao artista com coisas terríveis. O desemprego. 
Recife era péssimo e as pessoas vieram pedir um espaço. (...) Olinda era o único 
lugar de expressão cultural (Depoimento de Adão Pinheiro, principal motivador do 
Movimento da Ribeira, in Bastos, 1992: 50). 

Não sem razão, o gravador e escultor Ypiranga Filho, que participou das atividades artísticas 

do sítio antigo nesse momento, declarou: “Olinda passou a ser a meca dos intelectuais 

perseguidos”,42 aludindo a uma espécie de refúgio. 

Com a condição de refúgio, amparo e acolhimento do sítio antigo, em parte possibilitada pelo 

apoio do Prefeito Eufrásio, esse atuou no sentido de aliar os anseios dos artistas a uma 

estratégia política de valorização da cidade. O objetivo final era o incremento do turismo no 

município, por meio de ações de recuperação e divulgação das qualidades artísticas e culturais 

de Olinda. De acordo com seu depoimento: “Quando assumi a Prefeitura de Olinda [1963] 

pensei seriamente num programa de promoção turística da cidade. Para executar esse 

programa (...): restaurar as tradições culturais e artísticas de Olinda e criar uma nova 

mentalidade cultural no município.”43 

Assim, com vista a empreender a valorização do sítio para despertar o interesse turístico, o 

Prefeito Eufrásio Barbosa criou a Diretoria de Turismo e convidou o artista plástico Adão 

Pinheiro para ocupar sua direção. A aproximação de ambos fez com que o Prefeito desse total 

apoio à deflagração das atividades artísticas, como recurso para atingir os seus objetivos. 

Outro aspecto importante que deu relevo à escolha de Olinda foi a característica tranqüila e 

sossegada do sítio antigo. Nas primeiras décadas do século XX, desde que o local perdera o 

prestígio social conferido pela moda dos banhos salgados para a vizinha Recife,44 que Olinda 

permanecera economicamente estagnada. Assim, após oscilações entre valorização e 

                                                 
42 A citação foi referenciada como de 1991, mas está em catálogo de exposição de 2002. 
43 “Olindenses estão satisfeitos com a abertura da Galeria de Arte da Ribeira”, jornal sem identificação, 
janeiro/1965, acervo Ypiranga Filho. 
44 Com a construção da Avenida Boa Viagem (denominação atual), que permitiu o acesso à sua orla. 
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decadência pelas quais passara o município desde sua fundação,45 o mesmo permanecia na 

condição de cidade-dormitório, isso porque boa parte de seus habitantes exercia atividades 

profissionais e de lazer no Recife, pelas maiores ofertas desse centro metropolitano, lá 

despendendo seus recursos, ficando Olinda apenas como local de descanso. Essa condição 

também era agravada pelo relativo distanciamento do Recife,46 dada a precária rede de 

acessibilidade a Olinda, o que impedia uma maior visitação e procura do sítio como local de 

moradia pelos recifenses, acentuando sua condição de isolamento. 

Entretanto, esses fatores não impediram o crescimento urbano de Olinda, que ocorreu, 

principalmente, com a ocupação das áreas periféricas ao sítio, das encostas das colinas, das 

áreas de interesse ambiental e da faixa litorânea, exercendo pressão de invasão no sítio antigo, 

o que indicava o poder de atração do local. Enquanto os dados demográficos referentes à 

população recenseada no município de Olinda,em 1950, correspondiam a pouco mais de 

60.000 habitantes, na década seguinte, 1960, esse quadro se multiplicou para mais de 100.000 

residentes (IBGE, 1960). Em grande medida, essa população se estabeleceu nas áreas ora 

mencionadas. De acordo com o IBGE (1960), quase 50% da população residente em Olinda 

era composta por crianças e jovens de até 19 anos, dado que acarretou em um baixo índice de 

população economicamente ativa, quase 25% do total dos residentes. 

Um depoimento do artista Jean Varges (datado de 09/02/1971), atraído por Olinda nesse 

momento, assim descreveu a situação da cidade: “Devo ressaltar que somente em Olinda (...) 

encontro a calma das cidades provincianas e a tranqüilidade bucólica das metrópoles que não 

foram conspurcadas pelo dinamismo das novas gerações absurdas." (apud Bonald, 1983: 48). 

Desse modo, percebe-se a serenidade que pairava sobre o sítio antigo de Olinda, ainda não 

explorado pelos interesses econômicos e imobiliários recorrentes em muitas cidades 

brasileiras, quando do surto de urbanização dos anos 1950 e 1960 (imagens 11 e 12). 

 

                                                 
45 A invasão holandesa seguida do incêndio que arrasou a cidade de Olinda no século XVI trouxe sérias 
conseqüências, refletidas na decadência econômica e social que sofreu. Após esse fato, Olinda foi reerguida, mas 
perdeu prestígio em relação ao Recife, notadamente no século XVIII, com a crise da monocultura latifundiária. 
Adentra o século XIX em grande decadência econômica, alcançando melhorias sociais e urbanas a partir de 
meados desse século, com a instalação do curso jurídico, de uma oficina tipográfica e com a criação do caminho 
de ferro que a ligava ao Recife. Em fins desse século, despertou a atração pelos banhos de mar (PMO, 1972). 
46 Que então passava por um surto de desenvolvimento e industrialização. 
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Imagem 11: Praça do Carmo – Olinda, com 

característica bucólica. 

Fonte: acervo Escritório Técnico I – Olinda. 

Imagem 12: Igreja do Carmo-Olinda, com paisagem 

de exuberante vegetação, tendo ao fundo o mar. 

Fonte: acervo Escritório Técnico I – Olinda. 

A existência de ateliês de artes plásticas no sítio antigo de Olinda, anterior a 1964, também foi 

um dado que corroborou para a recepção das atividades artísticas no local. Exemplo disso foi 

o “Atelier de Olinda”, instalado em um imóvel na Rua de São Bento, em 1963, cujo objetivo 

era “estabelecer um vínculo direto e dinâmico entre os artesãos e os artistas plásticos (...)” 

(Bastos, 1992: 44), porém de pouca duração, sendo fechado antes mesmo da restauração do 

Mercado da Ribeira, em 1964. O artista plástico Adão Pinheiro também mantinha um ateliê, 

juntamente com Anchises Azevedo e Montez Magno, no sítio antigo de Olinda, desde 1958 

(Bonald, 1983: 27). Há divergências quanto ao endereço desse núcleo; no entanto, sabe-se que 

existia uma marcenaria e uma oficina de restauro em seu andar térreo, pertencentes a Ernani 

Barbosa, pai de José Barbosa, importantes personalidades que vão despontar a partir de então 

(Silva, 1984: 48). Posteriormente, esses passam a ocupar um dos boxes do Mercado da 

Ribeira, antes mesmo de restaurado, por incentivo de Adão Pinheiro. 

Com tais indicações, conclui-se que as atividades artísticas existentes no sítio também 

contribuíram para a atração dos artistas plásticos por Olinda, quando os artistas residentes no 

local acolheram os novos, reforçando que esse sítio antigo já era visto como um lugar que 

despertava a inspiração por esse grupo em específico. 

Ao mesmo tempo em que o sítio antigo despontava como um ambiente mais propício para 

tanto, o Mercado da Ribeira foi escolhido como sede para o desenvolvimento das atividades 

artísticas. Descoberto por Guita Charifker e José Tavares em um casual passeio por Olinda, 

eles encontraram a marcenaria de Ernani Barbosa já instalada e funcionando em um dos boxes 

do Mercado. Com perspectivas de ocupação do restante dos boxes com atividades artísticas, 
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foram ao encontro de Adão Pinheiro em busca de apoio. De acordo com o depoimento de 

Charifker (2001: 116), o local nesse momento “(...) era apenas um decadente mercado de 

carne.” 

Acreditando nesse propósito, Adão Pinheiro obteve respaldo da administração municipal para 

a criação de Atelier e Galeria a serem instalados no Mercado da Ribeira, segundo contrato 

cedido por 10 anos. Para tanto, os artistas que já detinham a prática de atuação coletiva 

alavancaram a restauração do Mercado, em fins de 1964, trabalhando na obra, que durou 

pouco mais de um mês. A partir de então, as exposições e aulas de arte que aconteceram nesse 

mercado ficaram conhecidas por Movimento da Ribeira. A interpretação de Barbosa e Guerra 

(2004: 11) indica o sentido impulsionado pelos artistas, que se verifica semelhante ao 

desdobrado nas experiências recifenses: “Havia no ar uma necessidade de congregação, um 

sentido de estar junto, um prazer de compartilhar idéias e experiências, tanto no campo da 

política quanto das artes". 

A condição de o sítio antigo de Olinda estar isolado do Recife, possuir atributos artísticos e 

paisagísticos relevantes e ter em sua administração um Prefeito da esquerda política, que 

apoiou os artistas e incentivou ações de valorização das artes e da cultura local, parecem ter 

sido preponderantes para a escolha do sítio como apropriado para a continuidade das 

atividades artísticas, ou seja, foram os sentidos de acolhimento, refúgio e sossego que 

orientaram a escolha do mesmo pelos segmentos artístico e intelectual. 

 

2.3 Constituição e atuação do Movimento da Ribeira: Olinda evocada em quadros, 

pinturas e gravuras 

O Movimento da Ribeira foi iniciado com a restauração do Mercado da Ribeira, em fins de 

1964, para a instalação das oficinas de arte em seus boxes, apoiada pelo então prefeito 

Eufrásio Barbosa. Participaram dessa restauração, coletivamente, a pintora recifense Guita 

Charifker, o artista natural de Surubim José Tavares, o entalhador olindense José Barbosa, o 

artista gaúcho Adão Pinheiro, o escultor e gravurista recifense Ypiranga Filho, o artista 

recifense Roberto Amorim, o pintor paraibano João Câmara, o artista Vicente do Rego 

Monteiro, o artista natural de Timbaúba Montez Magno, o pintor baiano Anchises e o artista 

natural de Limoeiro Sebastião Wilson Ferreira de Amorim, conhecido por Tiago Amorim 
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(Silva, 1984: 47; Melo, 1982: 16). Alguns desses, como Adão Pinheiro, Montez, Anchises, 

Tiago Amorim e José Barbosa já residiam no sítio antigo de Olinda e eram atuantes no campo 

das artes plásticas em geral. Posteriormente, boa parte dos outros artistas transferiu sua 

residência para esse reduto. 

Sabe-se que, quando do Movimento da Ribeira, Adão ocupava o recém-criado cargo de 

Diretor de Turismo de Olinda. Sua atuação nesse cargo esteve voltada para a valorização do 

sítio mais antigo de Olinda, como bem cultural a ser transformado em pólo de turismo e 

Centro de Arte em Pernambuco, confirmado em seu depoimento: “Olinda dentro de dez anos 

será um ponto indispensável para visitação e conhecimento de Arte no Brasil.”47 

Além da atuação de Adão Pinheiro no campo artístico e na Diretoria de Turismo em Olinda, 

sabe-se que havia uma aproximação desse artista com o órgão de preservação federal – na 

época a DPHAN, confirmada pela sintonia que existiu entre a ação de restauração aplicada no 

Mercado da Ribeira e as intenções desse órgão. Em artigo no Diário de Pernambuco (s/data), 

Ariano Suassuna destacou esse fato nos seguintes termos: “[Adão] foi durante muito tempo, 

colaborador da modelar repartição que Ayrton Carvalho dirige e incarna; (...).” Convém 

ressaltar que Dr. Ayrton era o Superintendente do Distrito da DPHAN-PE, que na época se 

localizava na Rua da União, centro do Recife. Em seguida, Ariano reitera a restauração da 

Ribeira em concordância com o “espírito do Patrimônio”, discorrendo: 

(...) do amor às velhas pedras, às velhas paredes, aos tijolos e telhas de barro cozido 
aos velhos-óleos-sôbre-madeira, às talhas, às esculturas, aos claustros e corredores 
de nosso passado barroco, de nossa tradição arquitetônica pictórica e escultórica: foi 
esse espírito que presidia a recuperação do velho mercado de escravos da Ribeira, 
agora restaurado e nobilitado (...); tudo isso contribui para manter vivo em nós o 
espírito daquele passado barroco (...). 

A boa qualidade do restauro do Mercado deveu-se à obediência às orientações da DPHAN. A 

artista plástica Ladjane salientou “que tais adaptações não afetaram a integridade e beleza da 

arquitetura setecentista, (...).48 Em seguida, evidenciou a prerrogativa de Olinda em “(...) 

possuir na administração, homens voltados às coisas do passado daquela cidade e que 

assumiram o compromisso de preservá-la o melhor possível contra as mutilações tão comuns 

                                                 
47 Para o cumprimento desse objetivo, Newton Taumaturgo apontou as três frentes de atuação da municipalidade: 
a delimitação de um Polígono de Preservação em Olinda, com a colaboração da DPHAN, a divulgação da cidade 
como local de atração turística, por meio de publicações e roteiros, e sua transformação em um pólo de venda de 
Arte e artesanato. Em “Olinda é Notícia”, coluna Roteiro de artes plásticas, jornal sem identificação, 1964, 
acervo de Ypiranga Filho. 
48 Ladjane Bandeira, “Absoluto Sucesso do Atelier da Ribeira”, Diário de Pernambuco, Coluna Arte, 
16/11/1964. 
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aos tempos modernos”,49 referindo-se ao apoio prestado pelo Prefeito Eufrásio Barbosa, 

juntamente com Adão Pinheiro. 

Entretanto, cabe ressaltar que o apoio da DPHAN na restauração do bem cultural, tendo em 

vista que não se tratava de um monumento tombado ou sob proteção especial, foi pleiteado 

pelos artistas por terem empreendido uma invenção sobre o lugar: a de que fôra, em um dado 

momento, um mercado de venda de escravos. Esse fato foi confirmado pelo depoimento de 

Ypiranga Filho (UNICAP, 2005): 

Nós inventamos que aqui era um mercado de escravos. Nunca foi mercado de 
escravos. Agora, nós queríamos o apoio do IPHAN pra poder mexer no Patrimônio. 
Aí, o IPHAN mandou um técnico, Ferrão. Ferrão chegou aqui, fez os instrumentos, 
ensinou a gente a fazer os instrumentos para a gente começar a fazer a restauração. 
Daí, inventamos isso, escrevemos um artigo no jornal, foi até Adão que escreveu, 
botamos umas correntes lá em cima, entende? (risos) Aí, a coisa pegou, que até hoje 
pra tirar essa mentira, não tem jeito. (...) Nunca foi mercado de escravos, era 
açougue. 

Desse modo, conseguiram que o bem cultural fosse tratado enquanto patrimônio e restaurado 

segundo orientação específica. Assim, a existência da proximidade dos artistas em relação ao 

órgão de preservação DPHAN é um indício de que os artistas componentes do Movimento 

tivessem conhecimento dos princípios de conservação do patrimônio histórico e, com esse 

conhecimento, os mesmos tenham passado a ver Olinda não só como lugar de refúgio mas 

também de valor artístico e cultural. 

Entretanto, não se pode deixar de ressaltar que também estava inerente a tal invenção a 

estratégia da atração turística para o município, com a atribuição de uma interpretação 

histórica como recurso de entretenimento. Esse fato se tornou alvo das críticas do historiador 

Flávio Guerra, que associou a invenção a uma “pseudo tradição histórica”, a “barbaridades 

históricas” e a uma “gafe” cometida por tais artistas, em função de uma exploração pelo 

turismo, complementando: “Há tantos monumentos históricos, há tanto folclore belíssimo, há 

tanta tradição bonita na velha Marin dos Caetés [como também era referenciado o sítio antigo 

de Olinda], que não há necessidade de se recorrer ao artifício, ao engodo, para se atrair 

turistas.”50 

                                                 
49 Ladjane Bandeira, “Olinda 430 anos com danças e pintura”, Jornal sem identificação, 1965, acervo de 
Ypiranga Filho. 
50 “Assessores do Prefeito de Olinda cometem gafes históricas: o ”mercado” da Ribeira”, Diário de Pernambuco, 
22/06/1965. 
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Para sustentar tal invenção, os artistas fabricaram uma placa em concreto que, por ocasião da 

inauguração do Mercado, foi instalada em sua entrada, com a indicação “Antigo Mercado de 

Escravos” (imagem 13). Além disso, permitiram, em um momento posterior, a instalação de 

um bar em dois ou três boxes, a que deram o nome de “Senzala” (imagem 14), cuja decoração 

remetia à tal temática: 

 

Imagem 13: Placa confeccionada para a inauguração da 

restauração do Mercado da Ribeira, 1964. 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Imagem 14: Foto do Bar Senzala, em 

boxes do Mercado da Ribeira, 1964. 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Esse bar surgiu da idéia de Marcelo Peixoto, que foi seu proprietário e manteve um bom 

relacionamento com os artistas,51 como uma homenagem à obra de Gilberto Freyre, “Casa-

Grande e Senzala”. Constituía o reduto da boemia, bastante freqüentado por artistas, 

intelectuais, visitantes de Recife e turistas. Fazia parte do cotidiano da Ribeira e chegava até a 

ditar moda pelo vestuário das moças que o freqüentavam. Juntamente com a Galeria e com o 

Atelier, instalados no Mercado da Ribeira, compunha o foco de dinamização cultural da 

cidade. 

A invenção quanto a um remoto uso do Mercado foi levada adiante por esses artistas, sendo 

registrada nos catálogos das exposições e em matérias de jornais que se reportavam ao 

Movimento. Inclusive, é um erro histórico que permanece até hoje. 

                                                 
51 Marcelo Peixoto foi um mediador entre os artistas e a alta sociedade. Atuava na aproximação da elite 
consumidora de Arte com a produção que se fazia no Mercado da Ribeira. 
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Uma vez restaurado, os artistas instalaram-se nos boxes do Mercado, onde ministravam aulas 

de desenho, pintura, xilogravura, talha e história da arte. O salão era destinado à Galeria, onde 

aconteciam as exposições, e a área livre do pátio, à ocorrência das manifestações populares. 

De acordo com o depoimento da artista Guita Charifker (2001: 117-118), “Nós o 

transformamos num mercado de arte. Eu dava aulas de desenho, Adão Pinheiro de história da 

arte... Cada exposição era uma festa, com toda a população jovem de Olinda participando.” 

A inauguração do “Atelier e Galeria da Ribeira”,52 em 15 de novembro de 1964, noticiada nos 

jornais em circulação e divulgada nos convites elaborados e confeccionados pelos próprios 

artistas plásticos,53 atraiu os artistas locais “(...) e uma grande quantidade de pessoas que nem 

sempre são dadas a freqüentar mostras de arte.”54 Esse público era composto, possivelmente, 

por intelectuais e pessoas das mais altas camadas de renda de Recife e Olinda. Sabe-se que tal 

inauguração lotou o Mercado da Ribeira e resultou em boa vendagem das obras. 

O convite da inauguração da Ribeira, em papel de embrulhar carne, remetendo à real condição 

do mercado antes da restauração - açougue, expunha na capa um símbolo de Olinda, em 

técnica de xilogravura, assim como foi utilizado no cartaz de divulgação e na placa de 

inauguração (imagens 15 e 16). 

                                                 
52 Assim foi referenciado o Mercado da Ribeira desde então (nos convites das exposições e nas reportagens de 
jornal). Note-se que o uso desse termo, ou apenas Atelier da Ribeira ou Galeria da Ribeira no decorrer do 
trabalho, reporta-se à tal condição do Mercado. 
53 Sobre as repercussões da inauguração do Mercado: Medeiros Cavalcanti, “Atelier da Ribeira”, Jornal não 
identificado, 1964, e Jornal do Commercio, sábado, 14/11/1964, ambos do acervo de Ypiranga Filho. 
54 Ladjane Bandeira, “Absoluto sucesso do Atelier da Ribeira”, Jornal do Commercio, Coluna Arte, 1964. 
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Imagem 15: Convite da inauguração da Ribeira, 1964.         

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 
Imagem 16: Cartaz de divulgação, 1964.  

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Segundo Ypiranga Filho,55 esse símbolo remete ao padroeiro de Olinda, São Salvador do 

Mundo, que carrega em seus braços um globo com uma cruz, e é bastante utilizado nos 

documentos oficiais da municipalidade. 

No convite, Adão Pinheiro enfatizou a preocupação com a transmissão dos valores culturais 

por meio das manifestações artísticas, do incentivo à fruição pelo público em geral e da 

relação entre as atividades artísticas e o sítio olindense: 

É importante que as gerações mais novas possam e consigam interpretar em valores 
atuais o legado de outros tempos. (...) É deste Mercado da Ribeira, o antigo mercado 
de escravos, junto de velhos casarões e de capelas, que sai ao sol olindense esta lição 
poderosa de pintores e gravadores, escultores e desenhistas, trabalhando com suas 
próprias mãos na restauração do Mercado da Ribeira, devolvendo sua antiga nobreza 
de arquitetura colonial. Transformando-o num local onde as diversas manifestações 
artísticas se estabelecerão e criarão raízes permanentes neste solo produtivo. (...) 
(Convite da 1ª Exposição da Ribeira, Olinda, nov/1964, acervo de Ypiranga Filho). 

Outro trecho de seu depoimento evocou a importância de inserir a arte no cotidiano das 

pessoas, acreditando o artista na transformação da visão de mundo, possivelmente remetendo 

à idéia de ‘arte popular revolucionária’, como propalada pelos CPCs: 

                                                 
55 Entrevista realizada em seu atelier ‘Artes e Ofícios’, na Rua Bernardo Vieira de Melo, Olinda, em 02/07/2007. 
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Os poucos que assimilaram as artes à vida presente tornaram-se marcados por uma 
forma diferente de eleição e de visão no mundo. É desta visão que transcende o que 
de mais imediato existe na vida corriqueira e mansa é que precisamos, (...) esta 
realidade que é transmitida por artistas na revelação de um mundo melhor e mais 
perfeito (...) (Convite da 1ª Exposição da Ribeira, Olinda, nov/1964, acervo de 
Ypiranga Filho). 

Em seguida, ressaltou a posição do Prefeito Eufrásio Barbosa como “restaurador da antiga 

cultura olindense tradicional.” Os artistas expositores dessa inauguração, mencionados no 

convite, foram Adão Pinheiro, Guita Charifker, João Câmara, José Barbosa, José Tavares, 

Roberto Amorim, Vicente Monteiro e Ypiranga Filho. 

 

Para afirmar a necessidade de 

disseminação da arte como um 

novo olhar, os artistas do 

Movimento confeccionaram a 

escultura de um perfil humano em 

que seus nomes foram gravados na 

área correspondente à cabeça, 

remetendo à condição de inseri-los 

na mentalidade das pessoas 

(imagem 17). 

Imagem 17: escultura de inauguração da Ribeira, 1964. 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

O trabalho executado pela Galeria da Ribeira foi importante para projetar a arte e o apreço 

pela cultura popular no panorama regional. Segundo Ypiranga, “O Movimento da Ribeira 

buscava uma arte não-oficial, fora dos padrões então vigentes, valorizando a cultura local.”56 

Os artistas que atuaram nessa experiência lançaram seu olhar sobre os atributos artísticos, 

paisagísticos e culturais de Olinda, o que foi registrado nas talhas, esculturas, gravuras, 

quadros e desenhos produzidos desde então. Esse fato pôde ser constatado nos depoimentos 
                                                 
56 “Nos tempos da Ribeira”, no Jornal “Múltiplos Traços e Espaços”, Olinda, 05/09/2001, p. 4, acervo da 
Biblioteca e Centro de Documentação de Arte Pintora Ligia Celeste, do Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães (MAMAM). 
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contidos nos catálogos de exposições,57 em livros e artigos de jornais, mas também pela 

observação da própria obra desses artistas. Segundo Lea Vinocur: 

Seria de esperar que em suas telas e esculturas, igrejas e paisagens desfilassem, pois, 
cada ângulo de Olinda é exuberante de temas e sugestões. É, entretanto, implícita e 
recôndita que a paisagem surge em cada obra: apenas na atmosfera e na força 
criadora presente nos quadros se entrevê o quanto Olinda inspira o jovem grupo.58 

A talha produzida por Adão Pinheiro e José Barbosa que, além de exporem na inauguração da 

Galeria participaram da exposição de Arte Religiosa (abr/1965) e da organização em geral, foi 

evidenciada pelo artista Ypiranga (2004): “Na madeira, pedaços das ruas rompem fronteiras 

para levar, em mil bagagens, Olinda para o Rio de Janeiro, São Paulo, Terezina, Paço Fundo, 

Frankfurt, Paris, Genebra, Milão, (...) mundo afora.” 

O depoimento do sociólogo Joaquim Falcão (in: Charifker, 2001: 43) em relação à arte de 

Guita Charifker, pintora que além de expor na inauguração da Ribeira teve trabalhos exibidos 

nas exposições Mulheres na Arte Pernambucana (mai/1965) e Arte Religiosa (abr/1965), 

ambas no Mercado da Ribeira, evidenciou a temática recorrente: 

(...) é ecologicamente olindense. Nem por isso menos nacional e, até mesmo, menos 
universal. (...) Suas árvores, suas folhagens, seus caules e seus frutos existem. Estão 
aqui ao lado. Revelam uma Olinda-Brasil inesperadamente palpável e viável. (...) 
Preservar na inspiração do artista, os elementos ecologicamente definidores de sua 
cultura. 

Convém ressaltar que a ausência de contextualização com o momento em que Joaquim se 

reportou à obra de Guita pode resultar em uma relação anacrônica, visto que a experiência das 

artes plásticas dessa artista passou por várias fases. Entretanto, assim como a pintura de Guita 

refletiu os traços olindenses, em um dado momento, a obra de Tiago Amorim também estava 

em sintonia com a paisagem local. O artista Montez assim relatou: 

(...) a côr e a luz. êstes dois elementos estão intimamente ligados em sua origem ou 
seja que ambos provém da paisagem olindense: urbana e vegetal. A intensa luz de 
Olinda está sempre presente nos quadros de tiago e é desta forma que o pintor se 
identifica e se integra no seu ambiente vivencial (catálogo de exposição do artista 
Tiago Amorim, Olinda, 15/01/1964). 

                                                 
57 De acordo com os catálogos, foram realizadas seis exposições nos primeiros seis meses de funcionamento da 
Ribeira: Exposição Coletiva de Inauguração (nov/1964), Bajado – 1ª exposição do artista (jan/1965), Jóias de 
Genésio Reis (mar/1965), Francisco Brennand (mar/1965), Arte Religiosa (abr/1965) e Mulheres na Arte 
Pernambucana (mai/1965). 
58 Em “Liberdade de Artistas em Mercado de Escravos”, no Jornal do Commercio, Ano XLVI, nº 60, Segundo 
Caderno, Recife, domingo, 14/03/1965. 
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Assim, a paisagem de Olinda foi temática recorrente nessas obras (imagens 18 a 21), porém 

foi o próprio Mercado da Ribeira um dos bens culturais mais exaustivamente retratados 

(imagens 22 e 23): 

 

Imagem 18: Ypiranga Filho e sua escultura “O 
Cangaceiro”, no Mercado da Ribeira, em 1964. 
Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Imagem 19: Xilogravura no convite de 
inauguração da Ribeira, em 1964. 
Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

 
 

 

Imagem 20: Yemanjá, por Ypiranga, em 1964. 
Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 
 

Imagem 21: obra de Tiago Amorim. 
Fonte: Revista O Cruzeiro, 27-11-1965. 
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Imagem 22: Mercado da Ribeira, em técnica de nanquim, 

por José Cláudio, 1964. 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Imagem 23: Mercado da Ribeira, em 

xilogravura, 1964. 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

 

 

 

 

As temáticas tratadas também estavam associadas à 

inserção dos artistas na realização de eventos festivos, 

fossem eles sagrados ou profanos. Dentre os eventos 

sagrados, identificou-se a colaboração na realização da 

festa natalina de 1964, tanto na decoração, como na 

organização das manifestações culturais: o pastoril, o 

bumba-meu-boi, a ciranda, o presépio ao vivo, o 

fandango, o mamulengo, a banda de pífanos, além da 

confecção do convite (imagem 24). 

Imagem 24: Convite da II Festa de Natal, 

1964.  Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

A inserção dos artistas nos eventos profanos pôde ser vista na mostra intitulada “Antigos 

Carnavais de Olinda” (fev/1965), que reverenciou os estandartes e fantasias dessa 

manifestação cultural. No convite da mostra, o prefeito Eufrásio Barbosa lamentou a perda do 

tradicionalismo da festa olindense: “Em cada um destes velhos estandartes, vemos que as 
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cores vão morrendo sutilmente e se enterrando no passado. (...) Reduzidas a fiapos de saudade 

ficaram as velhas bandeiras para contar uma estória. A estória dos antigos carnavais, agora 

transformados em lembranças” (Convite da Exposição ‘Antigos Carnavais de Olinda’, 

fev/1965). 

O artista Bajado, radicado em Olinda desde 1927, apesar de não se ter articulado com os 

artistas da Ribeira, teve um importante destaque no campo artístico local, especialmente 

voltado para os eventos festivos, a exemplo do carnaval: “Pintou o estandarte do Maracatu do 

Marim e decorações para o clube também carnavalesco O Homem da Meia Noite.”59 

Desenvolveu igualmente trabalhos com temáticas político-partidárias, como faixas, cartazes e 

caricaturas. 

Com essas constatações sobre a produção artística da Ribeira, pode-se identificar que a 

temática recorrente das obras destacava os elementos artísticos, paisagísticos, festivos e 

culturais de Olinda, o que apontava para uma ressignificação do entendimento da “cultura 

popular”, propalado pelas experiências artísticas da década de 1950. Enquanto a produção do 

Atelier Coletivo de Abelardo da Hora, no Recife, estava voltada para os tipos populares de 

Pernambuco, em Olinda, além das figuras locais, como sereias, santos e oguns, foi introduzida 

também a representação das igrejas, do casario e da paisagem. A possibilidade de mudança de 

significado que acompanha a interpretação de “cultura popular” através do tempo havia sido 

indicada por Arantes (1982: 22): “ocorre no momento em que se altera o contexto em que os 

eventos culturais são produzidos”. Desse modo, a experiência de Olinda também enriqueceu a 

produção da arte popular naquele momento. 

O crítico de arte Olívio Tavares de Araújo conferiu a capacidade de tais atividades artísticas 

despertarem a fruição cultural dos moradores locais (in Charifker, 2001: 137). Outros viam 

que essas atividades podiam despertar o sentimento de orgulho dos moradores por verem 

difundidos, nacional e internacionalmente, os registros dos atributos do sítio, assim como foi 

apontado por Bonald (1983: 26): 

(...) fazendo o olindense ter mais uma razão para amar e defender sua terra, dando-
lhe o orgulho de ver retratados, admirados e vendidos, até para o exterior, as suas 
figuras humanas, seus becos, seus santos e seus demônios, seus tipos populares e 
suas igrejas, o casario colonial e a luz clara do verão ou a claridade das serestas 
enluaradas. 

                                                 
59 Convite da exposição “Bajado – Pintura Popular”, jan/1965. 
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Ainda segundo Bonald (1983), boa parte dessas obras foram levadas às coletivas do Museu do 

Estado de Pernambuco, à pinacoteca da Revista “O Cruzeiro” e à Galeria do Atelier de Arte 

Sacra da Igreja do Rosário, além de algumas serem vendidas para o exterior. 

A ênfase na produção e difusão da arte que fosse essencialmente fundamentada no caráter 

popular pôde ser constatada, assim como a preocupação em não restringir essa produção, mas 

admitir sua diversidade. Uma matéria de jornal registrou essa inquietação, transferindo aos 

artistas da Ribeira a tarefa de “(...) evitar que o Atelier do Mercado da Ribeira se 

intelectualize a um ponto que prefira os cavalos do Partenon aos cavalinhos de pau da nossa 

infância, no dizer de Gaugin.”60 O depoimento de Ypiranga Filho desvelou o universo da 

produção naquele momento: “Nossa idéia era valorizar todos os tipos de produção artística e 

artesanal, sem menosprezar nenhuma dessas atividades, já que Olinda tem uma vocação 

múltipla e pode abrigar diversos tipos de trabalhos" (in Barbosa e Guerra, 2004: 11). 

O Movimento da Ribeira foi bastante significativo no contexto olindense, nos anos de 1964 e 

1965. Despertou uma vitalidade artística e cultural pouco comum no sítio, exatamente quando 

Pernambuco, e principalmente o Recife, estava sob o domínio militar. A opinião de Adão 

Pinheiro, na efervescência desse Movimento, afirmou o otimismo e o papel de inovação 

artística e social do mesmo para Olinda, como potencial de ser seguido em outros lugares do 

Brasil: 

Olinda renasce das cinzas, e está brilhando ao sol. E seu coração bate na Ribeira. 
(...) Olinda renascente, mas não voltada para o passado que não a oprime. (...) 
Talvez quem sabe, se esteja testando aqui em Olinda o esboço de um futuro Brasil 
que será novo, pela responsabilidade que ganhará seu povo. (...) Um Nordeste que se 
conhece em sua essência; (...) Quem sabe não estaremos lançando a semente de 
outros intercâmbios? (...).61 

O reconhecimento da contribuição desse Movimento foi bastante exaltado pelo olhar dos 

demais artistas que o promoveram. A artista Tereza Costa Rego, na época admiradora do 

Movimento e residente de Olinda, atribuiu ao momento a existência de uma ‘aura de encanto’ 

envolvendo a Ribeira, e o crítico de arte Raul Córdola ressaltou que, nesse momento, fazer 

arte tinha um sabor romântico, regado a boemia (UNICAP, 2005). 

                                                 
60 “Festa na Ribeira”, por Medeiros Cavalcanti, no Jornal do Commércio, coluna Artes & Artistas, sexta-feira, 15 
de janeiro de 1965, acervo de Ypiranga Filho. 
61 Adão Pinheiro, no convite da exposição ‘6 Artistas Paraibanos’, realizada na Galeria da Ribeira, em 
julho/1965, um mês antes da dissolução das atividades na Ribeira. 
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Lamentavelmente, poucos registros existem da reação dos moradores nativos do sítio antigo 

de Olinda62 quanto à aceitação desse Movimento. Embora haja indícios de atitude receptiva 

ressaltada pela camada intelectual, “(...) no momento existe um espírito na administração e no 

povo de respeito e carinho”,63 e de opiniões quanto ao despertar do sentimento de orgulho nos 

moradores nativos e quanto à sua participação nas exposições, também foram encontrados 

registros esparsos de atitudes hostis, como a apontada por José Cláudio da Silva (1984: 49) 

em relação ao Bar Senzala: “A vizinhança achou que aquilo era safadeza, (...) criou-se um 

clima hostil”, referindo-se à freqüência alternativa desse bar, pouco familiar às vistas dos 

moradores nativos. 

É insofismável que a dinâmica que passou a ter o tranqüilo sítio antigo de Olinda tenha 

parecido estranha aos moradores nativos. O aumento da freqüência de artistas e intelectuais, 

além de visitantes curiosos, ao Mercado da Ribeira e adjacências, era algo pouco comum ao 

cotidiano do lugar. Até mesmo a figura dos artistas, com seus hábitos e costumes bastante 

distintos dos moradores nativos, incitou reações, como apontou Bonald (1983: 25-26): 

O Movimento da Ribeira deflagrou, realmente, um processo de modificação da 
mentalidade tradicionalista olindense. Não sem reações, intrigas, maledicências, 
porém, vindo a tornar a figura estranha dos novos habitantes dos sobradões, com 
seus cabelos e barbas grandes, suas calças de mescla manchadas de tinta, seus 
colares e anéis e sua boêmia ruidosa, tão bem aceita como a figura dos padres velhos 
de batina, dos verdureiros e seus mascates, dos cuscuzeiros e das beatas enroladas 
nos xales de renda. 

Essa opinião indica que os conflitos tenham sido absorvidos paulatinamente. Nesse sentido 

também são as palavras do crítico de arte Raul Córdola: “os artistas plásticos passaram a ser 

encarados como cidadãos comuns, interagindo com a população, donos de uma vida simples e 

normal” (Córdola, 2001). 

Entretanto, a divergência desses depoimentos impossibilita afirmar a ocorrência de integração 

e receptividade entre os moradores nativos do sítio antigo de Olinda e os artistas. Inclusive, é 

de se destacar que parte das justificativas para a paralisação das atividades da Ribeira foram 

reportadas a denúncias dos nativos. E, sendo registradas as denúncias, é de se acreditar na 

possibilidade de ter havido reações e repúdio dos moradores nativos ao crescimento e 

dinamismo das atividades artísticas e boêmias, assim como lamentou o proprietário do bar, 

Marcelo Peixoto: “O Bar saiu das colunas sociais para as colunas policiais” (UNICAP, 2005). 

                                                 
62 Há que ressaltar que os moradores nativos, nessa pesquisa, referem-se aos residentes mais antigos do sítio de 
Olinda, distinguindo-se do grupo de residentes recentes compostos pelos artistas plásticos. 
63 “Olinda 430 anos com danças e pintura”, 1965, Jornal não identificado, acervo de Ypiranga Filho. 
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As fofocas e intrigas disparadas por esses moradores contra as atividades realizadas na 

Ribeira, em meados de 1965, tiveram, muitas vezes, a conotação de escândalos e queixas, 

sendo mais enfaticamente direcionadas contra o funcionamento do bar Senzala. Talvez por 

sua intensa vida noturna e pelo caráter de boemia por aqueles que o freqüentavam. 

Associadas às queixas dos moradores nativos para a paralisação das atividades na Ribeira, 

estavam as intrigas políticas decorrentes do regime de repressão, o que culminou com a 

exoneração de Adão Pinheiro do cargo de Diretor de Turismo de Olinda e o encerramento das 

atividades da Ribeira. Adão chegou a lamentar que pressões políticas prevalecessem sobre a 

projeção artístico-cultural do Movimento, denunciando uma “jogada política”,64 pelo fato de o 

prefeito Eufrásio Barbosa estar sendo pressionado a decidir por esse encerramento, o que 

ocorreu em agosto de 1965. Em meio aos conflitos, o prefeito enfatizou que as restrições 

seriam direcionadas apenas ao bar Senzala, e não à Galeria, o que não aconteceu. 

Manifestações contrárias foram observadas, como a de Alex, colunista social: “Acabar com 

tudo isso (...) seria puro ato de vandalismo”,65 a da artista Ladjane Bandeira, que alertou para 

a possível “morte” do Atelier,66 e a do próprio Adão Pinheiro, que apontou o sentimento de 

inveja do sucesso do Movimento pelos que não participavam do mesmo.67 Mais enfático 

ainda foi o sentimento de Olímpio Bonald: “(...) foi que, com a mais desalentadora 

desesperança, soubemos como o Prefeito atual entregou à degola as cabeças dos seus artistas e 

colaboradores, (...).”68 Outras personalidades, como o sociólogo Gilberto Freyre e o cronista 

Paulo de Couto Malta,69 também se posicionaram a favor do movimento artístico. 

Mesmo com as atividades artísticas da Ribeira declaradas encerradas, a última exposição 

aconteceu na Galeria, em outubro de 1965, com obras de Anchises, Maria Carmen e João 

Câmara, sob a direção do então Diretor de Turismo, o artista Vicente do Rego Monteiro. Após 

esse momento, a perseguição aos artistas pelo regime militar foi mais contundente, levando a 

                                                 
64 Jornal do Commercio, 05/08/1965. 
65 “Ainda a Ribeira”, Jornal do Commercio, coluna Assuntos Sociais, terça-feira, 20/?/1965. 
66 “Depoimento para uma futura história da arte em Pernambuco”, Jornal do Commercio, quarta-feira, 
11/08/1965. 
67 “Ribeira continua aberta e prefeito procura um novo diretor de Turismo”, Jornal do Commercio, 05/08/1965. 
68 “Réquiem para Olinda”, Jornal do Commercio, Sábado, 07/08/1965. 
69 Vladimir Aiala, “Ribeira em cena”, Jornal do Comércio, domingo, 15/08/1965. 
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alguns deles a abandonar o país, para não serem presos. Até mesmo Vicente do Rego 

Monteiro fôra demitido rapidamente do cargo e o Prefeito Eufrásio foi afastado do poder.70 

O vereador Severino Arruda também alegou que as pressões políticas da ditadura motivaram 

o afastamento de Eufrásio, haja vista a forte perseguição aos governantes oposicionistas 

instalados no poder: “Cassado por forças invejosas que forjaram um processo que possuía de 

tudo, menos a verdade, o que fez deixar a PMO em 1965, pelo impeachement decretado pela 

Câmara dos Vereadores.”71 Essa confirmação de Severino Arruda refletia o clima de 

repressão instalado com o regime militar: "A cassação dos mandatos legislativos e a 

suspensão dos direitos políticos (AI-1, de 1964 e AI-2, de 1965) alteraram o elenco dos 

personagens na cena política, eliminando os vários líderes tradicionais de um dos lados em 

confronto"(Reis, 1986: 136). 

O novo prefeito nomeado, Benjamin de Aguiar Machado, atuou em sentido contrário aos 

trabalhos em curso iniciados pelo seu antecessor: extinguiu a Diretoria de Turismo de Olinda, 

criando, em seu lugar, o Conselho de Artes e Turismo, por meio do Decreto nº 1/65, e 

manteve a paralisação das atividades artísticas da Ribeira, que haviam sido amplamente 

apoiadas por Eufrásio. O referido Conselho representava mais uma mudança de denominação, 

visto que permeava, praticamente, os mesmo objetivos de promoção turística de Olinda 

defendidos pela antiga Diretoria.72 Entretanto, não é objeto da pesquisa investigar os 

desdobramentos políticos em Olinda com a atuação de Benjamin Machado, mas pontuar os 

reflexos da ditadura. 

Assim, uma vez que a imposição do regime militar no Recife contribuiu para a ocorrência do 

Movimento da Ribeira em Olinda, posteriormente, também atingiu o seu sítio antigo, 

liquidando a atuação do prefeito oposicionista e as atividades artísticas no Mercado. 

 
                                                 
70 No Jornal do Commercio, 17/10/1965, houve a publicação de um Edital, da Câmara Municipal de Olinda, 
datado de 16/10/1965, em que aponta um processo de “impeachement” contra o Prefeito Eufrásio. Há que 
ressaltar que, logo após o golpe de 1964, o Prefeito de Recife, Miguel Arraes, importante político de esquerda de 
Pernambuco, também fora afastado do poder por meio de impeachement, aprovado pelo Legislativo, pela 
exigência dos militares. 
71 Câmara Municipal de Olinda, Projeto de Lei nº. 37/84, de autoria de Severino Arruda. Convém destacar que 
mesmo tendo um curto mandato, a boa atuação de Eufrásio em Olinda foi reconhecida por esse vereador, que 
solicitou a denominação de Eufrásio Barbosa para o Mercado Modelo, localizado no Varadouro, em Olinda, por 
meio desse Projeto de Lei, que foi transformado na Lei nº 4.441/84, de 21 de agosto de 1984. Até hoje, o local é 
conhecido por Mercado Eufrásio Barbosa. 
72 Decreto publicado na íntegra em: “Conselho de Artes e Turismo substitui Diretoria em Olinda”, Jornal do 
Commercio, 25/12/1965. 
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2.4 Repercussões e desdobramentos do Movimento da Ribeira 

A efervescência do Movimento da Ribeira foi comparada a outras experiências artísticas no 

Recife, especialmente levantando boatos de possíveis competições de ordem estética com o 

Atelier de Arte Sacra, dirigido por D. Gerardo Martins. Esse religioso, em artigo da revista O 

Cruzeiro, assim distinguiu as duas experiências: “(...) a Ribeira, em Olinda, mais popular, 

mais aberta, mais cooperativa, mais mundana, porém de alta qualidade; a do Atelier de Arte 

Sacra, no Recife, mais mística, mais fechada, onde se pode passar horas em recolhimento e 

repassar e estudar os problemas estéticos.”73 

Também foi comparado com a atuação da Escola de Belas Artes, constatado pela crítica da 

pintora Ladjane Bandeira, que conferiu maior destaque à experiência de Olinda: 

Comenta-se que os cursos da Escola de Belas Artes, especialmente os de artes 
plásticas não estão perfeitamente à altura do papel que deveriam desempenhar na 
comunidade artística da cidade e do Estado, e que a atuação do Atelier da Ribeira 
tem contribuído muito mais para a descoberta de novos valores do que aquela 
escola.74 

A opinião de Olímpio Bonald (1983: 28) também foi determinante para evidenciar a 

preponderância do Movimento da Ribeira sobre as experiências ocorridas no Recife, 

anteriores a 1964, afirmando ainda: “(...) e somente com ele passou a haver verdadeira 

participação popular na arte erudita pernambucana.” 

A repercussão da inauguração e o sucesso da Galeria e Atelier da Ribeira entusiasmaram os 

artistas incentivadores do Movimento a se empenhar na organização e criação de uma 

cooperativa de artistas e artesãos, no início de 1965. Além desse fato, é de se notar a 

disseminação das atividades artísticas no sítio antigo de Olinda, mesmo após o encerramento 

das atividades no Mercado da Ribeira. 

 

 

 

                                                 
73 Martins, Dom Gerardo. “Arte Pernambucana para Museus Regionais”. Revista O Cruzeiro, 27.11.1965  
p. 94-97. 
74 Ladjane Bandeira, “Necessidade de Melhorar os Cursos?”, Jornal do Commercio, s/ data, acervo de Ypiranga 
Filho. 
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2.4.1 A Cooperativa de Artes e Ofícios da Ribeira Ltda. 

A Cooperativa de Artes e Ofícios da Ribeira Ltda foi criada pelos artistas que estavam à 

frente do Movimento da Ribeira, juntamente com a colaboração e o apoio do Departamento 

de Assistência às Cooperativas (DAC),75 por meio de seu diretor Walter Costa Porto. 

Os documentos dessa Cooperativa remetem a 06/02/1965 como a data de sua fundação, em 

um dos boxes do Mercado, de propriedade da municipalidade. Teve como Presidente, no 

primeiro momento, o artista plástico Ypiranga Filho (28 anos); como Secretário, o artista 

Adão Pinheiro (27 anos), e como Tesoureiro, o artista José Tavares (22 anos).76 Nessa 

Assembléia, além desses diretores, estavam presentes os artistas plásticos José Barbosa (17 

anos), Guita Charifker (28 anos), Tiago Amorim (22 anos), Genésio Reis (45 anos), Roberto 

Amorim (23 anos), Manoel de Oliveira (32 anos), Ernani Barbosa (49 anos), dentre outros que 

compunham o Movimento da Ribeira e que foram atuantes nas experiências artísticas havidas 

no Recife e anteriormente relatadas. Também há registro da presença de personalidades a essa 

assembléia de fundação, como o Governador do Estado de Pernambuco e o Diretor do DAC, 

Walter Costa Porto.77 

Com o propósito de constituir um núcleo centralizador e propulsor de toda a atividade 

cooperativista de base artesanal em Pernambuco, os chamados ‘artistas cooperados’ 

comprometeram-se com a formação técnica dos demais artesãos e com a orientação 

especializada quanto à comercialização de seus artigos. De acordo com Ypiranga,78 alguns 

dos artistas, assim como ele, freqüentaram um curso promovido pelo DAC para a 

institucionalização de Cooperativas, tendo em vista consolidar a experiência na Ribeira. Desse 

modo, a necessidade de estabilização no campo profissional, tanto por ser um dos objetivos já 

perseguidos em experiências anteriores, como para garantir o retorno financeiro necessário, 

torna-se uma evidente motivação para a realização dessa iniciativa. 

                                                 
75 O DAC era um órgão que integrava a Secretaria de Agricultura do Estado e que apoiava a iniciativa da 
Ribeira. Teve grande relevo no Governo de Agamenon Magalhães, até 1945, e depois foi retomado por 
determinação de Walter Costa Porto. 
76 Ata de Assembléia Geral de Constituição de “Cooperativa de Artes e Ofícios da Ribeira LTDA”, realizada no 
dia 6 de fevereiro de 1965. Acervo de Ypiranga Filho. A idade dos artistas foi propositadamente evidenciada 
para demonstrar o perfil jovem dos protagonistas do Movimento da Ribeira, que eram os mesmos que 
organizaram e criaram esta Cooperativa. 
77 ____ idem. 
78 Em entrevista datada de 02/07/2007, em seu Atelier ‘Artes e Ofícios’, localizado no sítio de Olinda. 
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O convite de inauguração da Cooperativa de Artes e Ofícios da Ribeira Ltda foi 

confeccionado pelos artistas e retratava o Mercado da Ribeira em xilogravura (imagens 25 e 

26): 

  

Imagem 25: Convite da inauguração da 

Cooperativa, de 09/01/1965 (face externa). 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Imagem 26: Convite da inauguração da 

Cooperativa, de 09/01/1965 (face interna). 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho. 

Simultânea à criação dessa Cooperativa, foi inaugurada a Lojinha do Mercado da Ribeira, 

colaborando para o ganho dos artistas com a venda de sua produção. Esses artigos também 

eram provenientes de outras cooperativas artesanais do interior, como foi o caso de Limoeiro, 

Goiana e Cajueiro Seco. Assim, a Cooperativa e a Lojinha da Ribeira atuavam em duas 

frentes: na legalização da produção dos trabalhos dos artistas e no impulso às atividades 

culturais de Olinda, também com suporte à dinamização do turismo do município.79 

                                                 
79 “Será fundada em Olinda Cooperativa dos artistas do Mercado da Ribeira”, Diário de Pernambuco, sexta-feira, 
25/12/1964. 
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A divulgação da Cooperativa da Ribeira se 

deu por meio dos jornais e de uma revista, 

editada pelo DAC mensalmente. Um de seus 

volumes trouxe na capa a reportagem sobre 

essa iniciativa (imagem 27). Há registros que 

situaram a experiência da Cooperativa 

artesanal como sendo pioneira no contexto 

nacional,80 porém não há confirmação desse 

fato. 

 

Imagem 27: Capa da Revista do DAC, agosto/1965. 

Fonte: acervo de Ypiranga Filho.  

Mesmo com o importante papel que passou a desempenhar a Cooperativa de Artes e Ofícios 

da Ribeira Ltda na dinamização das artes em Olinda, suas atividades foram paralisadas em 

abril de 1965, também associadas a repressões do contexto político local. Voltou a funcionar 

em outubro do mesmo ano, em novo endereço, com a prerrogativa de constituir sede própria. 

Esse fato demonstra que, mesmo que esses artistas não contassem mais com o apoio do 

Prefeito, deram continuidade à sua atuação em outro endereço, ainda localizado no sítio 

antigo de Olinda, significando um estímulo à sua sobrevivência, pela prática coletiva. 

A Rua de São Bento, nº 154, imóvel próximo ao Mercado da Ribeira, constituía a nova sede 

da Cooperativa, adquirida por meio de um empréstimo negociado com a Cooperativa Banco 

Popular de Vitória Ltda, no valor de Cr$ 1.500.000.81 Esse imóvel pertenceu aos artistas 

Corbiniano Lins, que morava no térreo, e Adão Pinheiro, que morava no pavimento superior. 

A Cooperativa instalou-se apenas no andar térreo, vendido por Corbiniano, dividindo-o com o 

atelier ‘Oficina 154’, criado pelos ‘artistas cooperados’. A partir de então, a Cooperativa foi 

dirigida por Adão, sendo Ypiranga Filho o secretário, e José Tavares o tesoureiro. 

                                                 
80 Medeiros Cavalcanti, Jornal do Commércio, Coluna Artes e Artistas, sexta-feira, 15/01/1965. Além dessa 
referência, a matéria “Será Fundada Em Olinda Cooperativa Dos Artistas do Mercado da Ribeira”, Diário de 
Pernambuco, sexta-feira, 25/12/1964, do acervo de Ypiranga Filho. 
81 De acordo com Relatório Cooperativa de Artes e Ofícios da Ribeira Ltda., 15/01/1966, assinado por Adão 
Pinheiro. 
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Nesse momento, a Cooperativa registrava 25 associados, entre artistas e artesãos.82 Por meio 

dessa iniciativa, foi editado um livro, um poema, alguns catálogos e convites de exposições.83 

Não se sabe ao certo a duração da Cooperativa de Artes e Ofícios da Ribeira Ltda; no entanto, 

o último documento existente em seu acervo foi datado de 11/02/1967, referindo-se à 

convocação dos associados para uma Assembléia Geral Ordinária. Mesmo assim, identificar 

sua existência foi relevante para evidenciar a atuação desses artistas na formalização de sua 

atividade profissional e no impulso à dinamização cultural e ao turismo em Olinda. 

 

2.4.2 A disseminação da atividade artística 

A repercussão gerada pelo Movimento da Ribeira atraiu novos ateliês e galerias para o sítio 

antigo de Olinda e, conseqüentemente, mais artistas plásticos estabeleceram moradia e 

trabalho no local,84 assim como verificou Bonald (1983: 30): 

O poder de irradiação deste pequeno e atuante grupo, o trabalho entusiasta e 
organizado promovendo cursos livres de desenho, pintura, estética, escultura, 
entalhe, xilogravura, batike, e as coloridas vernissages, as festas folclóricas e as 
novas atrações turísticas, fizeram surgir, numa reação em cadeia, outros grupos. O 
movimento atraiu numerosos artistas para a velha capital (onde todas as semanas, 
entre 63 e 65 se abriam novas galerias e ateliers), interessou antigos e novos 
comerciantes de arte, aparecendo então a insinuante figura do marchand au tableau 
povoando os sobrados e os socavões do casario centenário de Olinda. Tudo o que há 
em Olinda e no Nordeste relacionado com talhas, artesanato geral de madeira 
cortada e pintada a partir de 64, pode-se dizer que sofreu influência direta ou 
indiretamente do grupo da Ribeira. 

Esse depoimento mostra o crescimento da atividade no sítio antigo de Olinda e indica a 

irradiação do Movimento pelo Nordeste, constatada pela produção das obras em talha. Essa 

referência destaca ainda que, mesmo encerradas as atividades da Galeria e Atelier da Ribeira, 

a prática artística em Olinda não acabou, passando os artistas a se organizarem em ateliês 

distintos. 

                                                 
82 Banco Nacional de Crédito Cooperativo, Proposta de Empréstimo, 28 de outubro de 1965. 
83 O livro foi de autoria de José Cláudio Silva, intitulado “Ipojuca de Santo Cristo” (1965), o poema foi de 
Olímpio Bonald, intitulado “Da Lúcida Visão do Homem de Pouca Fé” (1965), e os catálogos foram o convite 
de inauguração da Cooperativa (jan/1965), o da exposição “Jóias”, do artista Genésio Reis (mar/1965) e o da 
exposição “Galeria de Arte Ponte D´Uchoa” (ago/1965). 
84 Entre os artistas então atraídos estavam Humberto Magno, João Sebastião, Ney Quadros, Olímpio Bonald, 
Luciano Pinheiro, Marisa Lacerda, Marília Lacerda, Jean Varges, Emanuel Bernardo, Alves Dias, Liedo 
Maranhão, Zé Som, Gina, Vila Nova, Iza do Amparo, Mary Gondim, Bete Gatis, e vários outros (Córdola, 
2001). 
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Entre os ateliês e galerias surgidos, foram identificados a Oficina 154 (1965), o Atelier Mais 

10 (1965), a Galeria Sobrado 7 (1967), Galeria 3 Galeras (1967), Galeria Varanda (1967), 

dentre outros que se estabeleceram nas Ruas do Bonfim, Amparo e São Bento. 

Posteriormente, também se registrou a Galeria Lautréamont, a Galeria Senzala e a Galeria 

Franz Post, ou seja, um conjunto de estabelecimentos que desempenharam um papel 

preponderante na consolidação de um mercado de artes em Pernambuco. 

A Oficina 154, onde também funcionou a Cooperativa da Ribeira, congregou artistas como 

Adão Pinheiro, José Tavares, José Barbosa, Ypiranga Filho, Guita Charifker, entre os que 

permaneceram desde o Movimento de 1964. Mas também incorporou os artistas Luciano 

Pinheiro, Sylvia Pontual, Jean Varges, Manuel Bernardo, Jorge Tavares, Marisa Lacerda, 

Olímpio Bonald (Silva, 1984: 48). Sobre esse atelier: “A Oficina 154 não se limita só a pintar 

e expor como também a dar orientação artística básica, fazendo desta forma abrir horizontes 

mais amplos no conhecimento das Artes Plásticas em Pernambuco.”85 (imagens 28 e 29): 

  

O Atelier Mais 10, instalado na Rua do Amparo, nº 164, reuniu artistas como Maria Carmen, 

João Câmara, Anchises, Montez Magno, Vicente do Rego Monteiro, Jorge Tavares e Ney 

                                                 
85 Por Vicente do Rêgo Monteiro, em catálogo da Mostra Oficina 154, abril, 1966 

Imagem 28: folder da 

Oficina 154, em 

1965. 

Fonte: acervo de 

Ypiranga Filho. 

Imagem 29: folder da 

Oficina 154, em 1965. 

Fonte: acervo de 

Ypiranga Filho. 
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Quadros.86 Já a Galeria 3 Galeras foi liderada por Tiago Amorim, e a Galeria Varanda foi 

criada por Josias, João Sebastião e Alves Dias. Lamentavelmente, ainda não foram 

encontrados registros dos fundadores da Galeria Sobrado 7. 

Desse modo, a instalação desses novos estabelecimentos no sítio antigo de Olinda vem a 

confirmar a disseminação da atividade artística, ora em substituição ao uso residencial, ora em 

uso misto. Por essa ocorrência, autores como Barbosa e Guerra (2005) e Bonald (1983) 

aludiram à “vocação de Olinda para a arte”, “a tomada de Olinda pelos artistas” e “invasão 

artística”, extraindo um sentido desse fato. 

A representação da paisagem de Olinda difundida por esses artistas interferiu na percepção do 

lugar pelas demais moradores e visitantes externos, que passaram a observar as expressões 

artísticas, paisagísticas e culturais de Olinda a partir da valorização conferida pelo olhar dos 

artistas. O depoimento do artista plástico Frederico Fonseca confirmou essa correlação: 

Se Miró não existisse, certamente a Catalunha ocuparia outro papel no imaginário 
das pessoas. Com Olinda acontece a mesma coisa. A cidade pode ser uma grande 
musa, mas tem que se lembrar de que os artistas plásticos também moldam a cidade, 
interferem na maneira como os outros habitantes e os visitantes de fora percebem a 
cidade (Barbosa e Guerra, 2004: 06). 

A construção do sentido que foi atribuída à paisagem de Olinda pela influência do Movimento 

da Ribeira levou a que fossem evocadas representações culturais, consubstanciadas nos 

interesses do grupo que a instituiu, os artistas, dentre as quais cabe destacar: “Matriz do 

renascimento artístico do Nordeste” (Bonald, 1983: 25), “ateliê coletivo a céu aberto” 

(Luciano Pinheiro in Barbosa e Guerra, 2004: 14) e “Montmartre nordestina” (Vamireh 

Chacon apud Bonald, 1983: 29), remetendo ao antigo bairro de Paris conhecido pela grande 

quantidade de artistas plásticos praticando suas atividades artística nas ruas ao ar livre. Não 

sem razão, alguns planos e programas governamentais, assim como legislações de proteção ao 

sítio antigo de Olinda elaborados posteriormente, mantiveram, em suas diretrizes, a indicação 

da conservação e manutenção da sua cultura e paisagem.87 

Além do ingresso dos artistas, destaca-se também a chegada dos marchands para a promoção 

e comercialização das obras, como foi o caso do papel desempenhado por Giuseppe Baccaro. 
                                                 
86 O nome Mais 10 foi decorrente de uma aparente disputa com o Atelier 154, visto que a diferença entre a 
numeração do endereço dessas duas sedes é dez. No entanto, o clima de competição era de linguagem estética e 
não de rivalidade. Segundo Pinheiro (Barbosa e Guerra, 2005: 12-13), havia muita confraternização. 
87 Dentre eles, o Plano Local de Desenvolvimento Integrado (PDLI, 1972); a Legislação Urbanística (1973); o 
Plano de Preservação de Sítios Históricos (PPSH, 1978), além dos dossiês que instrumentalizaram o pedido dos 
títulos honoríficos de Monumento Nacional (1980) e Patrimônio Cultural da Humanidade (1982). 
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Italiano e “agitador” cultural, como gosta de ser chamado, ele chegou a Olinda em 1972 e, 

com a experiência de intermediador da arte no mercado brasileiro, contribuiu fortemente para 

a continuidade das expressões artísticas do sítio. Em sua trajetória, fundou em Pernambuco a 

Casa da Criança, instituição voltada para o apoio social e educacional a crianças carentes.88 

O despertar da ‘vocação de Olinda para a arte’ ainda atraiu a realização de cursos, exposições 

e seminários no sítio antigo, voltados para as discussões sobre as Artes Plásticas. Destaca-se 

especialmente a realização da I Semana de Arte de Olinda, organizada pelo artista Jean 

Varges, em 1967, no Palácio Velho dos Bispos do Alto da Sé.89 Nesse evento, pôde ser 

verificada a influência e a permanência de parte das idéias contidas no Movimento da Ribeira, 

conforme depoimento de Nelson Saldanha, registrado por Bonald: 

Esta Semana de Arte, tão bem situada em Olinda, tem a intenção de exibir arte 
nordestina, arte geralmente de jovens - ao menos de espírito. Poder-se-ia dizer que 
ainda são frutos de semente plantada em 1964 pelo pintor Adão Pinheiro e seu 
Grupo da Ribeira. Não se trata de uma concentração, nem de um mostruário, mas de 
uma mobilização cultural para balanço e para renovação de oportunidades. Se com 
esta visão conjunta a fermentação for grande, poder-se-á pensar oportunamente até 
em uma Bienal pernambucana (Trecho do depoimento do acadêmico Nelson 
Saldanha, no catálogo deste evento, em 1967, in Bonald, 1983: 31-32). 

A opinião de Bonald (1983) também referendou a importância do Movimento da Ribeira para 

a disseminação das atividades artísticas de Olinda: “Assim, parece-nos justo afirmar que o 

Movimento da Arte da Ribeira deixou uma mensagem de beleza, de amor à verdade e à arte – 

expressão mais verdadeira da beleza e da vida – que marcou um fulgurante momento da 

história recente de Olinda.” 

A atuação de Jean Varges na divulgação das artes de Olinda foi o reflexo da sua admiração 

pela cidade. Foi um dos artistas, não natural de Pernambuco, que se transferiu para o sítio 

antigo quando do movimento artístico de 1964. Em uma de suas declarações à cidade de 

Olinda, datada de 09/02/1971, expôs: "desde o instante que pela primeira vez pisei nas ruas 

anciãs de Olinda, (...); desde o instante em que respirei o ar de Olinda, (...), tornei-me 

olindense, quando muito gostaria de ser chamado de carioca-olindense. (...)" (Bonald, 1983: 

48). 

                                                 
88 “A trajetória de Baccaro da arte ao agito”, Revista Veja, 18/03/1987, p. 143. 
89 Entre os expositores dessa I Semana de Arte em Olinda estavam Abelardo da Hora, Adão Pinheiro, José 
Cláudio, Anchises, Alves Dias, Delano, Genésio Reis, João Sebastião, João Câmara, Olímpio Bonald, Marisa, 
Sílvia Pontual, Wellington Virgolino e outros. 
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Quanto ao Mercado da Ribeira, sabe-se que permaneceu mais de dez anos fechado às 

atividades artísticas e, ao que parece, sem a conservação necessária. É o que se pôde 

apreender pelo trecho da crônica de Lea Maria, em 1967: “Hoje, o Mercado da Ribeira, que se 

deveria continuar desenvolvendo, está ao abandono.”90 E pelo alerta do vereador de Olinda na 

época, Geraldo Guedes, que também indicou o desaparecimento do turismo, em 1966: “[a 

Ribeira] outrora tão movimentada, com exposições de obra de arte e reuniões [que atraía] 

pessoas de todos os recantos desta capital e mesmo de estados vizinhos, [transformou-se 

agora] em local de completo abandono.”91 

Apenas foi reativado no início de 1980, quando da instalação de uma nova experiência 

artística e cultural em seus boxes, a Oficina Guaianases de Gravura, voltada para a produção e 

aprimoramento da técnica de litografia. Foi liderada pelos artistas plásticos João Câmara e 

Delano, mas agrupando também outros artistas, como Luciano Pinheiro, José Barbosa, José 

de Barros, José Carlos Viana, Gilvan Samico, José Alves de Moura, Francisco Neves e outros 

que atuaram no Movimento da Ribeira. 

Entretanto, o impulso inicial para o 

surgimento da Oficina Guaianases de 

Gravura se reporta a 1974, quando um 

pequeno grupo se reunia no Recife. No 

catálogo de sua primeira exposição, a 

Guaianases 1, realizada em 1978 na Galeria 

de Arte Abelardo Rodrigues, no Recife, há 

referência ao Movimento da Ribeira, 

quando se evidenciou a participação dos 

artistas na organização e seleção dos 

trabalhos a serem expostos (imagem 30). 

 

Imagem 30: Capa do catálogo da exposição 

                                       Guaianases 1, em 1978. 

                                                          Fonte: acervo de Luciano Pinheiro. 

                                                 
90 Léa Maria, “Olinda, um desperdício”, Jornal do Commercio, 25/02/1967. 
91 “Edil critica prefeito pela queda do turismo na cidade de Olinda”, Jornal do Commercio, 26/04/1966. 
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Cabe destacar que boa parte do acervo de litografia produzido nesse ateliê, entre 1975 e 1994, 

foi doada à Universidade Federal de Pernambuco e depositada na Biblioteca Joaquim Cardoso 

do Centro de Artes e Comunicação, compondo a “Coleção Histórica da Oficina Guaianaeses” 

(imagens 31 e 32). Recentemente, com o patrocínio da Petrobrás, as obras estão sendo 

restauradas e catalogadas, e parte desse acervo foi digitalizada e disponibilizada em meio 

virtual (www.ufpe.br/guaianases), além de homenageada em exposição recente no evento do 

Olinda Arte em Toda Parte (2007). 

  

Imagem 31: Litografia “Alegoria”, de Luciano 

Pinheiro, 1977. 

Fonte: www.ufpe.br/guaianases 

Imagem 32: Litografia s/ título, de Guita Charifker, 

1977. 

Fonte: www.ufpe.br/guaianases 

Outra experiência artística que também ocorreu no sítio de Olinda, com relevo entre 1985 e 

1992, foi o Atelier Coletivo de Olinda, liderado pelos artistas Gil Vicente, Gilvan Samico, 

José Cláudio, Guita Cherifker, Eduardo Araújo, José de Barros, Luciano Pinheiro e Giuseppe 

Baccaro. Recebeu esta denominação em homenagem ao mestre Abelardo da Hora, pelo seu 

Atelier Coletivo da década de 1950, no Recife. Com propósitos similares a essa experiência, 

realizavam pinturas ao ar livre, retratando as paisagens. A inauguração da sede desse Atelier, 

que era o imóvel pertencente ao marchand Baccaro, localizado na Rua de São Bento, foi com 

a exposição Viva Olinda Viva em 198992 (imagens 33 e 34). A experiência desse Atelier abriu 

possibilidades aos artistas para a realização de exposições no Brasil e no exterior, 

lamentavelmente encerrada com o afastamento natural dos mesmos, em 1992. 

                                                 
92 Destaca-se uma nota do catálogo dessa exposição: “A comissão de vendas dessa exposição é destinada à Casa 
das Crianças de Olinda e ao Movimento dos Meninos e Meninas de Rua de Pernambuco”, o que remete às 
iniciativas de Baccaro. Atelier Coletivo, Viva Olinda Viva, 1989, acervo de Luciano Pinheiro. Cabe ressaltar 
também que o nome dessa exposição é o mesmo do movimento realizado pelos moradores em 1987, quando 
combatiam o tráfego de veículos pesados no sítio histórico, a ser retomado posteriormente. 
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Imagem 33: Catálogo da Exposição Viva 

Olinda Viva, 1989. 

Fonte: acervo de Luciano Pinheiro. 

Imagem 34: Atelier Coletivo, no catálogo da Exposição Viva 

Olinda Viva, 1989. 

Fonte: acervo de Luciano Pinheiro. 

Ainda se destaca nesse campo de atuação, a partir de 2001, a criação do evento Arte em Toda 

Parte, que ocorre anualmente no sítio de Olinda, incentivado pela municipalidade e por grupos 

externos de patrocinadores. Essa mostra tem atuado no sentido de promover os artistas e 

artesãos a partir de visitações em seus ateliês, durante dez dias. Todavia, essa experiência tem 

um caráter distinto das anteriormente relatadas, por ser empreendida pela municipalidade, e 

não pela iniciativa dos próprios artistas. No primeiro ano desse evento, o catálogo da 

exposição apresentava um texto de Raul Córdola, sobre o Movimento da Ribeira, intitulado 

“Utopia do Olhar”, e registrou a inscrição de quarenta ateliês. Atualmente, encontram-se 

registrados mais de trezentos.93 

Convém ressaltar que, em 2004, em comemoração dos 40 anos do Movimento da Ribeira, foi 

proposta uma ampla exposição durante o Arte em Toda Parte, pelo artista Ypiranga Filho, 

com a exibição de vídeos de arte e documentários de artistas que participaram desse 

movimento, bem como a realização de debates e palestras: “Para Ypiranga, a realização desta 

exposição é importante para resgatar uma época, na qual se modificou a mentalidade 

tradicional olindense, abrindo espaço para o surgimento de diversos artistas plásticos que 

                                                 
93 Convém ressaltar que a essa quantidade somam-se os ateliês temporários, instalados no sítio apenas no período 
da realização do evento, o que tem causado alguns conflitos com parte dos ateliês já existentes no sítio (Barbosa 
e Guerra, 2004). 
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vieram se destacar tanto no cenário nacional como em outros países" (Barbosa e Guerra, 

2004: 09). 

Referendando a repercussão do uso artístico no sítio antigo de Olinda, foi a reflexão do 

advogado e pesquisador social Joaquim Falcão (2002) que conferiu a qualidade de patrimônio 

imaterial a tal manifestação, incluindo tanto a arte como os artistas. Nesse sentido, reconheceu 

um caráter singular nas atividades artísticas de Olinda, iniciadas com o Movimento da Ribeira 

e, sob diversas nuanças, existentes até então, ao que denominou ‘comunidade artística plural 

de Olinda’. 

Diante do exposto, o que se pretendeu foi identificar as repercussões que ocorreram no sítio 

antigo de Olinda a partir da ocorrência do Movimento da Ribeira. Até hoje, o sítio histórico é 

procurado por artistas plásticos e artesãos de outras localidades para a instalação de seus 

ateliês e galerias. Inclusive, muitos dos tradicionais artistas plásticos que participaram 

ativamente em 1964 ainda moram e possuem seu ateliê no casario, dando continuidade às suas 

atividades. 

 

2.5 Conclusões parciais 

Resgatar a referência cultural dos artistas plásticos protagonistas do Movimento da Ribeira 

demonstrou que as experiências por eles vivenciadas eram consubstanciadas à difusão da arte 

e da cultura popular como um movimento paralelo ao que se propalava na Escola de Belas 

Artes, que era voltada para um ensino erudito. Permitiu revelar expressões de um cotidiano 

artístico coletivo, galgando a consolidação de um mercado próprio da arte e a formalização de 

entidades jurídicas desse segmento, que até então não era absorvido satisfatoriamente pela 

sociedade em geral. Com tais características, e condicionados ao panorama político local, é 

que os artistas plásticos de vanguarda iniciaram as atividades no sítio antigo de Olinda. 

O ambiente de repressão que sucedeu ao golpe militar de 1964 em Recife conduziu a procura 

por Olinda, especialmente seu sítio antigo, por esses artistas plásticos, como um lugar mais 

propício ao prosseguimento de suas atividades no campo da arte e da cultura popular. A 

prerrogativa do apoio do Prefeito Eufrásio Barbosa aliada às qualidades tranqüilas, 

acolhedoras, artísticas e paisagísticas do sítio favoreceram a escolha por Olinda. Tais 
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atividades se consubstanciaram em um movimento coletivo de difusão de manifestações 

artísticas fundamentadas na valorização do caráter regional e popular. 

O Movimento da Ribeira, criado em 1964, contou com o apoio da administração municipal, 

objetivado na restauração do Mercado da Ribeira e na permissão para o funcionamento de 

ateliês, galeria e bar. Essa atitude inovadora propiciou a divulgação do sítio antigo de Olinda 

como pólo de visitação e venda de produtos artísticos. 

O olhar dos artistas plásticos sobre os atributos artísticos, paisagísticos e culturais do sítio 

antigo de Olinda foi registrado em suas obras, então vendidas nacional e internacionalmente. 

A fruição cultural dessas qualidades de Olinda foi ampliada aos visitantes, que também 

passaram a valorar o conjunto olindense. É de se destacar que nesse momento, por exemplo, o 

sítio antigo de Olinda foi denominado “Montmartre nordestina”, pela difusão das atividades 

artísticas. Essas constatações possibilitam dizer que o Movimento da Ribeira tenha propiciado 

a revelação do sítio antigo de Olinda como um bem cultural, de relevante beleza paisagística e 

de méritos artísticos as suas edificações. Entretanto, não é tratado na pesquisa como a 

participação dos moradores, mas como um movimento cultural com ações coletivas que 

resultaram em importantes contribuições para a valorização do sítio. 

Quanto às repercussões no panorama da salvaguarda do sítio, ainda se podem lançar algumas 

considerações. Mesmo não sendo objetivo central do Movimento da Ribeira promover a 

salvaguarda do sítio, foi possível verificar que já havia uma sensibilização cultural para sua 

proteção. A aproximação dos artistas dos representantes do então DPHAN na restauração da 

Ribeira e a receptividade do Prefeito Eufrásio a tal ideário subsidiam a suposição de que havia 

igualmente uma absorção pelo grupo da idéia da preservação do acervo olindense. 

O desdobramento desse Movimento parece ter sido significativo, visto que, mesmo com uma 

rápida trajetória (1964-1965) e com a perda do apoio político do Prefeito Eufrásio Barbosa, 

em 1965, os artistas continuaram exercendo suas atividades em Olinda, não deixando 

dissolver o clima artístico por eles implantado. Essa experiência ainda pode ser considerada, 

ao lado do MCP, uma das mais exitosas, pois, diferentemente do Recife, permanecem até 

agora os ecos dos ideais de seus fundadores. Por fim, ainda não se pode afirmar que esse 

movimento tenha sido receptivo ou aceito pelos moradores nativos, visto que foi identificada 

uma relação de animosidade entre os artistas e esses moradores. 
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3. O crescimento demográfico de Olinda e a substituição dos moradores nativos do sítio 

histórico (anos 1970) 

Na década de 1970, o sítio histórico assistiu a uma substituição do perfil de sua população 

residente. Esse fato foi confirmado sob vários aspectos, mas, sobretudo, pelo intenso 

crescimento populacional ocorrido no município, registrado no Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1970) e caracterizado no Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDLI, 1972), no Projeto Cura Olinda (1977) e no Plano de 

Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife (PPSH/RMR, 1978). 

O presente capítulo trata do crescimento demográfico de Olinda, identificando as motivações 

que concorreram para tanto e a ocupação do solo decorrente desse crescimento, relacionando-

o com o perfil socioeconômico dos moradores recém-chegados. Adentrando-se nas 

especificidades do sítio histórico, são evidenciados os fatores que contribuíram para a atração 

desse lugar como moradia, bem como o fenômeno de substituição do perfil residencial nativo, 

caracterizando o grupo dos moradores recentes. Além disso, há uma breve discussão sobre as 

chaves temáticas destacadas nas fontes documentais relativas a essa questão, as quais foram 

as expressões de rejeição e animosidade entre os distintos perfis dos moradores. 

Com essa investigação, pretende-se demonstrar que a ocorrência da substituição do perfil 

nativo do sítio histórico, na década de 1970, por moradores recentes que compunham uma 

certa elite intelectual, foi motivada pelas qualidades arquitetônicas e paisagísticas do sítio e 

pela facilidade de aquisição dos imóveis, mas também, em certa medida, pela valorização do 

sítio conferida pelo Movimento da Ribeira e pelo seu reconhecimento como bem patrimonial. 

E também que o perfil dos recém-chegados se aproximava do campo da preservação, o que 

contribuiu para a deflagração de movimentos e campanhas, a partir de 1979, pelos mesmos. 

A construção desse capítulo foi possível a partir dos levantamentos contidos nos Planos e 

Programas governamentais elaborados na década de 1970. A substituição do perfil residencial 

de Olinda foi essencialmente verificada pelos dados do Censo Demográfico do IBGE, em 

1970, pelo PPSH/RMR, em 1978, e pela literatura especializada que tratou do assunto. 

Também foram identificados, por meio de entrevistas, os respectivos anos de ingresso dos 

moradores recentes do sítio histórico, delineando o período desses acontecimentos. As fontes 

secundárias referentes a essa questão foram pesquisas com semelhante foco de abordagem e 

algumas discussões teóricas salientadas na crítica documental. 
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3.1 O crescimento demográfico de Olinda 

Olinda, juntamente com o Recife e Jaboatão, constituíam nesse momento os municípios mais 

populosos da Região Metropolitana do Recife (RMR). E ainda, “(...) entre os municípios da 

RMR, Olinda é o que apresenta maior índice de concentração, com cerca de 6.800 habitantes 

por quilômetro quadrado, seguida de Recife, com aproximadamente 5.100 pessoas por 

quilômetro quadrado” (CONDEPE, 1974: 48). 

Por ainda deter as características de cidade-dormitório, o município adentrara os anos 1970 

com pequena movimentação de sua economia.94 O crescimento populacional registrado, que 

pressionou sua expansão urbana, não foi seguido de infra-estrutura ou base econômica que lhe 

proporcionasse um desenvolvimento satisfatório (Novaes, 1990). Segundo o diagnóstico do 

Projeto Cura, “a população reside em Olinda, mas produz e dispende a sua renda fora dos 

limites municipais” (FIDEM, 1977: 07), o que corrobora com a permanência da estagnação 

econômica no município. 

De acordo com a pesquisa realizada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e pela Sociedade Civil de Planejamento Ltda. (SOCIPLAN), constante no PDLI 

(1972), em 1966 foi registrado que 87% das famílias residiam há oito anos ou mais no 

município, estando apenas 3% dessas famílias com tempo de moradia de até quatro anos. A 

mesma pesquisa, realizada em 1971, apontou que o índice das famílias mais antigas caiu para 

54%, enquanto aquelas que detinham um tempo de residência de até quatro anos no município 

tiveram o índice aumentado para 35% (PMO, 1972: 86). Esses dados demonstram um gradual 

ingresso de novos moradores nos limites municipais e puderam ser confrontados com o 

levantamento realizado pelo IBGE na década de 1970. 

Das 282.207 pessoas recenseadas como residentes no município em 1970, 160.172 

conformavam o grupo dos não-naturais de Olinda, ou seja 56% dos moradores correspondiam 

aos imigrantes. Desses, as maiores concentrações indicavam que 33% moravam há até quatro 

anos no município, enquanto 46% detinham um tempo de moradia de mais de dez anos 

(IBGE, 1970), o que se assemelhou às constatações do PDLI (PMO, 1972). 95 

                                                 
94 Mesmo as repercussões advindas com o Movimento da Ribeira não foram ainda suficientes para influenciar a 
economia local. 
95 De acordo com o PDLI, elevada parcela desses moradores era originária do Recife e, em menor medida, do 
interior (PMO, 1972). 
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No momento em que o adensamento populacional ocorreu nas cidades brasileiras, quando do 

surto de desenvolvimento urbano e da industrialização, nos anos 1960 e 1970, foi mais 

notadamente concentrado em áreas de ocupação recente. As regiões centrais, que constituíam 

seus núcleos históricos, passaram por um processo de abandono e, conseqüentemente, de 

desvalorização econômica, sofrendo impactos múltiplos (Hardoy, 1986). Todavia, no 

município de Olinda, além de ter sido registrada a expansão urbana nas áreas periféricas, a 

região central, então conhecida como sítio histórico, também foi alvo de intensa procura. 

O PDLI (PMO, 1972) indicou 

que as maiores densidades 

demográficas estavam 

concentradas na faixa 

litorânea, em parte, 

pertencendo ao sítio histórico, 

e na margem esquerda do rio 

Beberibe, situada na periferia 

(imagem 35). 

 

 

 

A faixa litorânea caracterizou-se por uma ocupação planejada, com imóveis residenciais, 

alguns voltados para o veraneio, concentrando uma população com bons níveis de 

rendimento. Por outro lado, a população ribeirinha ao Beberibe estabeleceu-se em mocambos, 

de modo irregular, com precárias condições de habitabilidade. 

Os atrativos do município para um adensamento populacional, que não deixou de suscitar o 

interesse pelas condições ambientais da faixa litorânea, foram relacionados com os níveis de 

renda dessa população, como o identificou o Projeto Cura: “Um grupo de população de baixa 

renda que, não podendo morar em Recife, procura o Município pela sua proximidade física e 

pela existência de terrenos mais baratos e um grupo de renda média e alta que é atraído pelas 

condições ambientais do litoral” (FIDEM, 1977: 07). Também tratou o PDLI: 

 

N 

Imagem 35: mancha da ocupação 

urbana de Olinda, com destaque 

para o Polígono de Tombamento 

(em vermelho).    Fonte: Termo de 

Referência do PDLI, 1971. 
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A maioria dos migrantes tem baixo poder aquisitivo, (...). Entretanto, nas duas 
últimas décadas, deslocaram-se para Olinda pessoas de rendas relativamente altas, 
atraídas algumas pela proximidade do mar e outras, em maior número, apenas pelas 
forças do mercado imobiliário (PMO, 1972: 87). 

Do exposto, as qualidades paisagísticas e ambientais de Olinda, que eram concentradas na 

orla, foram preponderantes para o ingresso de uma população com bons níveis de rendimento. 

Por outro lado, a ocupação de Olinda por uma camada de poucos recursos econômicos se deu, 

em boa parte, nos conjuntos habitacionais financiados pelo BNH, na década de 1960, os quais 

ficaram concentrados nos bairros afastados do sítio, como Jardim Brasil, Ouro Preto e Rio 

Doce, conhecidos como Vilas da Cooperativa Habitacional, ou simplesmente Vilas da 

COHAB. Também não se pode deixar de mencionar as aglomerações espontâneas surgidas 

nas proximidades do sítio histórico, como Salgadinho, Peixinhos, Águas Compridas e Ilha do 

Maruim, algumas caracterizadas como áreas de mangue, detendo baixos padrões de 

habitabilidade e amparando uma população desfavorável economicamente. 

 

3.2 A atração pelo sítio histórico e o fenômeno da substituição dos moradores: nativos e 

recém-chegados 

Adentrando-se nas especificidades do sítio histórico, o PDLI (PMO, 1972: 124) indicou uma 

população de 13.000 residentes.96 Desses, 22% moravam no sítio há menos de seis anos, 

conformando um substantivo grupo de recém-chegados (PMO, 1972: 88). 

Quanto às motivações que corroboraram para tanto, o depoimento de Paulo Ormindo, 

especialista no campo da preservação do patrimônio, relacionou as qualidades ambientais e 

paisagísticas do sítio apreciadas por uma camada social com bons níveis de rendimento, 

evidenciando também um certo bucolismo em sua procura como lugar de moradia: 

Olinda é, hoje, um sítio buscado. (...) hoje é um fenômeno puramente burguês 
morar em Olinda. Ela apresenta, dentro daquela planície do Recife, uma condição 
privilegiada, como colina com vista sobre o mar e refrescada pelos ventos e brisas 
do mar. É além do mais, um dos poucos locais do Grande Recife não alagável 
durante as enchentes (in Arantes, 1984: 221-222). 

                                                 
96 Esse dado também foi pesquisado no documento primário do levantamento do Censo Demográfico realizado 
pelo IBGE, em 1980, para a verificação da consistência, porém até então não foi encontrado. 
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No ensejo, não se pode deixar de mencionar que um fator importante para o adensamento 

populacional do sítio histórico foram as enchentes que incidiam no Recife e que dificultavam 

boas condições de habitabilidade em determinados locais (FIDEM, 1977). Entretanto, ainda 

mais relevante na escolha do mesmo como lugar de moradia foram os desdobramentos 

decorrentes do Movimento da Ribeira, nos anos 1960, os quais resultaram na valorização do 

acervo arquitetônico e paisagístico. A chegada dos artistas plásticos a Olinda contribuiu para a 

visibilidade do sítio histórico e para sua percepção como bem cultural. Além desses dados, 

ainda corroborou para tanto a instituição do tombamento do sítio, em 1968, conferindo-lhe um 

caráter distinto das demais áreas da cidade. Todos esses fatores atraíram uma considerável 

camada de letrados que era distinto do perfil nativo existente até então. 

Ocupações irregulares por população carente também foram verificadas nas encostas das 

colinas históricas, como as da Sé, Guadalupe, São João e Monte, que “encontram-se hoje 

densamente retalhadas e ocupadas” (PMO/FCPSHO, 1983: 05)97. É possível que essa parcela 

tenha sido atraída pela beleza ambiental do lugar e pela condição clandestina de ocupação, 

contribuindo para a descaracterização da paisagem histórica protegida. 

 

Mesmo o sítio acumulando um potencial de 

atração de moradia, a indicação de que o 

mesmo tenha concentrado uma razoável 

densidade demográfica, 85 hab/ha (PMO, 

1972), pode estar associada às dificuldades de 

adensamento construtivo no local, à 

característica do casario histórico em ser 

predominantemente unifamiliar, às condições 

acidentadas da topografia, à grande massa 

vegetada, as áreas alagáveis, dentre outros 

fatores naturais e normativos que não 

favoreceram maiores concentrações 

populacionais no local (imagem 36). Imagem 36: Relevo acidentado do sítio 

histórico. 

Fonte: André Pina, SEPACCTUR. 

                                                 
97 Além dessa referência quanto à confirmação de ocupação irregular das encostas das colinas históricas, há a 
descrição de dezenas de imóveis  nessa condição que foi publicada no Diário dos Municípios, em 11/12/1975. 
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O perfil dos moradores do Sítio Histórico de Olinda foi agrupado e caracterizado no PDLI 

(PMO, 1972: 89-91) como “litoral tradicional”, relativo aos moradores dos bairros do Carmo, 

Farol, Amaro Branco e Santa Tereza, e como “interior antigo”, onde estão os moradores do 

Bonsucesso:98 

[litoral tradicional] constituída pelos membros de famílias tradicionais do município, 
que nele residem há mais de vinte anos; ou que residem a menos tempo, tendo sido 
atraídos por parentes, tendo altos e médios níveis de renda e, em conseqüência, 
níveis de instrução a padrões de vida relativamente elevados. (...) [interior antigo] 
famílias de baixas rendas e baixos níveis de instrução, residentes em habitações com 
precárias condições (...) (PMO, 1972: 90). 

Assim, a população residente do Sítio Histórico de Olinda é diversificada em relação ao 

tempo de moradia e ao padrão de rendimento e instrução. Tanto se apresenta com prolongado 

tempo de residência, denominada nessa pesquisa como nativos, como por uma parcela de 

moradores recentes. A esse grupo está associado um padrão de renda e de instrução de médio 

a elevado, destacando-se arquitetos, artistas plásticos, sociólogos, economistas, 

ambientalistas, médicos, dentre outros que constituíam um grupo formador de opinião e se 

aproximava do campo do conhecimento da preservação do patrimônio cultural e do meio 

ambiente. 

Acontece que o gradual ingresso de moradores recentes no casario histórico ocasionou a saída 

dos nativos, afirmando um processo de substituição do perfil residencial então característico 

de Olinda. Isso porque o sítio histórico manteve sua configuração urbana essencial e, assim, o 

ingresso de novos moradores no casario histórico suscitava a saída dos nativos. Embora esse 

fato tenha sido esparsamente registrado nos planos e projetos governamentais da década de 

1970, o PPSH/RMR, de 1978, evidenciou importantes detalhes: 

No entanto, surge um fenômeno digno de destaque, o fato recente da grande procura 
dessas áreas por intelectuais e população de classe média-alta, que descobriram a 
vantagem de morar em áreas livres de poluição e onde ainda predomina o verde da 
paisagem. Por isso, os moradores locais, sem condições de permanecer, vêem-se 
estimulados a vender seus imóveis pelas tentadoras ofertas. 

Note-se já, claramente, na cidade histórica de Olinda, o fenômeno 'espontâneo' de 
substituição da população, devido às pressões econômicas sobre ela. Reflete-se isso 
nas inúmeras casas reformadas, quase reconstruídas dentro de novos padrões de 
conforto, nem sempre respeitando as características fundamentais da capacitação 
original (FIDEM, 1978: 110). 

                                                 
98 A classificação da população residente de Olinda, realizada pelo PDLI, ocorreu em virtude dos fluxos 
migratórios registrados no município, que modificaram suas características. Desse modo, o agrupamento dos 
residentes em cinco categorias (litoral recente, litoral tradicional, conjuntos residenciais, interior antigo e interior 
recente) facilita o melhor entendimento de seu perfil. 
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Tal referência dá margem a várias reflexões. Inicialmente, confirma que os moradores 

recentes do sítio histórico correspondiam a uma certa elite de classe média e alta, com bons 

níveis de instrução, destacando-se do perfil residencial nativo do sítio até então. Mesmo que o 

Censo Demográfico de 1960 não tenha realizado um levantamento do nível de rendimento da 

população por bairros de Olinda, há registros do município que indicam um perfil 

desfavorável econômica e socialmente, com nível de escolaridade também reduzido.99 

Admitindo-se a transferência dessas constatações para o sítio histórico, com baixo grau de 

distorções, percebe-se a probabilidade da pouca resistência à venda dos imóveis pelos 

moradores nativos. Possivelmente, houve facilidade de aquisição desses imóveis por pessoas 

externas ao sítio pelo baixo valor venal, respaldada no fato de os moradores nativos deterem 

baixo nível de escolaridade e rendimento, além de serem desinformados quanto ao preço de 

seu acervo. 

Entretanto, há que ressaltar que, segundo depoimento da arquiteta Maria Alice dos Anjos, em 

entrevista em 17/09/2007, os moradores recentes do sítio inicialmente ingressaram no local 

em condição de inquilinato. Apenas em um momento seguinte é que efetuaram a compra. E 

ainda, os moradores nativos, muitas vezes também como inquilinos, não dispunham de 

recursos para a manutenção dos imóveis: 

E se ficasse na mão deles [nativos] acabava mesmo, ficava em ruínas, como muitas 
aí existem, ruínas. E para você reaver uma casa dessa é muito dinheiro. Então tem 
essa coisa, que às vezes a gente sente a falta da relação dos moradores, dos nativos, 
mas foi a falta de dinheiro para conservar, para manter (Maria Alice dos Anjos, 
17/09/2007). 

A prevalência da valorização do sítio em relação às demais áreas desse município foi 

delineada pela FIDEM (1977: 30): “[o sítio histórico constituía] um dos pontos de maior 

valorização dos terrenos de toda área [do município]”, em relação ao mercado imobiliário.100 

Nesses termos, o PDLI identificou que “(...) a situação sócio-econômica da população da 

Cidade Alta [como era conhecido o sítio histórico] é bem superior à média geral dos setores 

(...)” (PMO, 1972: 124), o que pode ser associado aos atributos paisagísticos e artísticos do 

                                                 
99 De acordo com o Projeto Cura-Olinda (FIDEM, 1977: 11), que referenciou o Censo de 1970 no município, 
“somente 16% da população de idade superior a 19 anos possuía o curso secundário completo, enquanto apenas 
2% da população com idade superior a 24 anos tinha completado o curso superior.” Além disso, o mesmo Censo 
de 1970 registrou o índice de População Economicamente Ativa (PEA) do município em torno de 30%, o que é 
considerado insatisfatório. 
100 Ressalte-se que no bairro do Bonsucesso, situado no perímetro de tombamento, é que a renda familiar é 
inferior em relação ao sítio. 
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sítio, responsáveis pela atração de um perfil com melhores condições financeiras.101 Conclui-

se, pois, que a valorização do sítio conferida pelos artistas, nos anos 1960, e consolidada com 

o ingresso dos intelectuais, nos anos 1970, levou à valorização imobiliária do casario 

histórico. 

Esse fato também foi indicado pelo PPSH/RMR, de 1978, quando apontou as reformas 

executadas no interior dos imóveis, empreendidas pelo novo perfil residente. Por vezes, tais 

intervenções modificavam o partido arquitetônico do casario histórico, como uma atitude que 

não pertencia às necessidades dos nativos, nem mesmo ao seu poder aquisitivo.102 Assim, a 

estagnação econômica, ao mesmo tempo que dificultava a conservação dos imóveis, favorecia 

a preservação de suas características originais. 

Também o arquiteto Paulo Ormindo (in Arantes, 1984: 221-222) confirmou o ingresso de 

novos residentes no Sítio Histórico de Olinda associado a uma camada mais instruída: 

“[Olinda] Foi procurada, inicialmente, por uma intelectualidade que queria morar ali como 

forma de identificação com suas raízes, (...)” (grifo nosso). 

Fizeram parte dessa camada social, com os respectivos anos de ingresso, admitindo-se 

pequenas distorções, os arquitetos Janete Costa e Acácio Gil Borsói (1971), Vera Milet e 

Luciano Pinheiro (1972), Maria Alice dos Anjos (1972), Sônia Calheiros e Ivaldevan 

Calheiros (1971), Arnaldo Gedanken (1972), Berenice e Amaral (1972), Virgínia Pontual 

(1976), Petrônio Cunha (1978), Humberto Magalhães (1978) e Sônia Marques (anos 1970), o 

economista Clóvis Cavalcanti (1978), os designers Aloísio Magalhães e Roberto Peixe (anos 

1970), a professora Edineide e o artista Alcino (1971), o sociólogo e advogado Joaquim 

Arruda Falcão (1973-1974), o engenheiro Newton Pessoa Monteiro e a professora Irma 

Chaves Pessoa Monteiro (1972-1973), o historiador Denis Bernardes (1975), o casal de 

médicos Carlos Marinho e Tânia Marinho (1974-1975), dentre outros.103 

                                                 
101 O Projeto Cura-Olinda (FIDEM, 1977: 41) identificou o nível de renda das famílias do sítio histórico, em que 
19% detinham até dois salários-mínimos, 37% entre dois e cinco salários-mínimos, 21% entre cinco e oito 
salários-mínimos e 23% detinham mais de oito salários-mínimos. Assim, mesmo que a parcela das maiores 
concentrações de renda não fosse elevada, conclui-se que os moradores das demais áreas do município detêm 
baixos níveis de rendimento. 
102 Há trabalhos, como o de Rodrigues (2000), que indicam que os moradores recentes do Sítio Histórico de 
Olinda tenham alavancado reformas no casario com introdução de novos elementos, como mezaninos, e novos 
materiais, como o uso do ferro. Entretanto, esse universo não faz parte do foco da pesquisa. 
103 A identificação dos anos foi possível a partir do depoimento de Maria Alice dos Anjos, em 17/09/2007, que 
também foi atraída por Olinda nesse momento. 



103 

 

Além desses, os artistas plásticos provenientes do Movimento da Ribeira e da disseminação 

das atividades artísticas do sítio ingressaram como moradores, como foi o caso de Gilvan 

Samico (1965), Guita Charifker (1968), João Câmara, José Carlos Viana (1971), o marchand 

Giuseppe Baccaro (1972), Sílvia Coimbra (1973-1974) e outros. Parte dessas pessoas, que 

conformavam o grupo dos recém-chegados, constituiu, posteriormente, a liderança dos 

movimentos sociais eclodidos no final dos anos 1970. 

 

3.3 As expressões de rejeição e animosidade 

Naturalmente, esse perfil mais favorecido econômica, social e culturalmente suscitou 

contrastes de convivência com os moradores nativos, evidenciados sobretudo quando da 

ocorrência dos movimentos e campanhas em defesa da preservação local, em 1979. 

Note-se que, desde o Movimento da Ribeira, já havia sido registrado um clima de hostilidade 

entre os moradores nativos e as pessoas externas ao sítio - os artistas e visitantes. A década de 

1970 adentrara com tal característica, confirmada por Vera Milet, em entrevista concedida em 

agosto de 2006, ao indicar que os moradores recentes foram comumente chamados de 

invasores pelos moradores nativos e, pejorativamente, apelidados de ‘cogs’, como abreviatura 

de ‘incógnita’. Segundo o jornalista José Ataíde Melo, ‘cog’ ou ‘cogue’ é um “termo 

provinciano usado pelos olindenses para definir quem não é de Olinda”,104 ou seja, pessoas 

sem raízes no local. 

Mais recentemente, Bonald destacou o privilégio da condição nativa de Olinda: “Ser cogue – 

é bom que se diga – por si mesmo não é demérito ou pecado maior. Ninguém tem culpa, nem 

deve se sentir mais infeliz, por não haver nascido na mais bela e preciosa cidade colonial do 

Brasil(...).”105 As breves passagens de Melo106 e Bonald (1992: 57) sobre as origens desse 

termo alinham uma justificativa para tal indiferença: 

Logo cedo, no início das noites de domingo, entre as praças do Carmo e da 
Abolição, era tomada pelo grande público à espera do início da tradicional retreta. 
Um dos entretenimentos preferenciais das famílias olindenses, (...) que encantava 
não só os moradores da cidade como de bairros de Recife. (...) Havia nas retretas 
uma grande rivalidade entre cogues e olindenses na disputa pelos corações das 

                                                 
104 Disponível em: www.pelourinho.com, secção Crônicas Urbanas, “As retretas”, acessado em 23/08/2007. 
105 Olímpio Bonald, “Olinda”, Diário de Pernambuco, Cartas à Redação, Recife, sexta-feira, 29/01/1988. 
106 Disponível em: www.pelourinho.com, secção Crônicas Urbanas, “As retretas”, acessado em 23/08/2007. 
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donzelas da cidade. Os rapazes de Olinda tinham muito concorrentes, vindos 
principalmente do Recife. (grifos nossos) 

(...) Retretas na Praça da Abolição com o seu rendilhado coreto em ferro inglês. As 
maxambombas e depois os ‘elétricos’, despejando visitantes nas tardes luminosas e 
frescas de verão. Surgiam os primeiros alienígenas namorando as “nativas” e com 
eles surgia o preconceito contra o ‘Cogue’, como seriam mais tarde, na década de 
50, denominados esses visitantes atrevidos que invadiam as áreas de caça dos 
moleques brancos de Olinda... (grifos nossos) 

Mesmo sem a indicação do período a que se referem tais citações, sabe-se que a 

‘maxambomba’ era o meio de transporte do Recife para Olinda por volta da primeira década 

do século XX. Os ‘elétricos’ eram os bondes, que passaram a existir a partir de 1920. Nesse 

período, havia uma grande ebulição em Olinda devido à volta do gosto pelos banhos de mar. 

No entanto, Bonald alegou que a maior atração eram as ‘retretas’: “com o desfilar das 

mocinhas, os cinemas, os bailes e os balneários da Praça do Carmo onde famílias, (...) 

prestigiavam (...)” (1992: 56). 

Diante desses esclarecimentos, a tradição dos olindenses tem demonstrado a distinção entre os 

moradores recentes e os nativos, desde as primeiras décadas do século XX, e que permaneceu 

durante os anos 1970, consubstanciando-se a observação do mesmo autor: “É característica 

provinciana falar mal dos estranhos e desconhecidos. Em Olinda demora a aceitação do 

recém-chegado” (Bonald, 1983: 36). 

O clima de contraste que existiu entre os distintos grupos de moradores do sítio histórico, 

como uma característica que permaneceu no tempo, foi referendado quando da criação da 

associação de moradores AMOA, em 1979, porém equacionando as possíveis animosidades: 

Embora tradicionalmente os moradores de Olinda tenham ficado conhecidos como 
pessoas hostis a visita de estranhos, formando uma comunidade à parte, 
posicionando-se sempre contra a presença insólita de culturas alienígenas, o 
comportamento de seus moradores hoje, não apresenta um caráter discriminatório , 
mas reflete a necessidade de salvar os restos de uma cidade, (...). Longe do 
radicalismo que caracterizou Olinda na década de cinqüenta, quando os visitantes 
eram pejorativamente apelidados de ‘cog’, agora, o povo pede apenas respeito 
por sua cidade.107 (grifos nossos) 

Entretanto, repercussões negativas relativas ao ingresso de moradores recentes no sítio foram 

recorrentemente associadas à perda do caráter tradicional de Olinda, assim como expôs o 

vereador João de Lima Neto: 

                                                 
107 “Olinda tradicional declara guerra ao turismo”, Diário de Pernambuco, Recife, 14/11/1979. 
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Outro problema muito sério que vejo em Olinda, é que uma parcela da burguesia 
recifense começou a descobrir que morar aqui dá status e partiu para comprar as 
casas mais antigas. Muitos proprietários não resistiram à tentação das ofertas e se 
desfizeram dos imóveis, trocando os velhos sobrados por casas da Cohab. O que 
caracteriza Olinda não são apenas edificações, mas as pessoas, que ligadas à sua 
vida cultural fazem o carnaval e as procissões. Essas pessoas, que são responsáveis 
pela forma peculiar que Olinda tem de se confraternizar, estão sendo expulsas pela 
especulação imobiliária.108 

Assim, ao mesmo tempo em que os moradores recentes se manifestavam a favor da proteção 

da cidade, eram repelidos pelos moradores nativos, por se sentirem ameaçados de ser 

naturalmente expulsos de seu habitat. Conseqüentemente, o processo de substituição 

estimulou o preconceito dos moradores nativos para com os recém-chegados. 

O clima de animosidade pode ainda ser percebido nas palavras de um morador nativo de 

Olinda, Cristóvão de Souza Brito, nascido e criado no sítio histórico, que criticou as 

manifestações dos recém-chegados em favor da preservação do sítio: “de nada adiantam os 

depoimentos de pessoas que não têm vivência de Olinda. Não adiantam pichações nos muros 

contra a presença dos carros, Olinda quer apoio para preservar seu patrimônio.”109 

Mesmo que críticas tenham sido feitas pela perda do caráter tradicional da população 

residente de Olinda com o ingresso de moradores recentes, deve-se lembrar que esses ainda 

constituíam uma pequena parcela. Pode-se afirmar, apenas, que não houve integração entre os 

moradores recentes e os nativos. 

 

3.4 Conclusões parciais 

A década de 1970 foi palco de um significativo crescimento demográfico em Olinda. Boa 

parte de seu território sofreu adensamento populacional e, por conseqüência, expansão 

urbana, em grande medida ocasionados pelo transbordamento do Recife, sendo ocupado por 

distintas camadas sociais. 

Nesses termos, o sítio histórico foi percebido como um lugar diferenciado do restante da 

cidade, exaltado pelo bucolismo e, até mesmo, com um certo romantismo, que justificava sua 

procura por um perfil social intelectualizado que eminentemente se destacou do então perfil 

dos moradores nativos até então existente. As qualidades artísticas e paisagísticas do lugar, 

                                                 
108 ____ . idem. 
109 “Olinda, ainda resistente à ação do homem e do tempo”, O Estado de São Paulo, domingo, 21/09/1980. 
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assim como nos anos 1960 influenciaram a busca do sítio como lugar de moradia, também 

permaneciam nos anos 1970 como motivações para tanto. Muito embora nesse momento o 

sítio já se destacasse como bem patrimonial e a valorização de seu conjunto natural e 

construído pelo Movimento da Ribeira fosse um dado que tenha corroborado no ingresso 

dessa camada de letrados.  

Além desses aspectos, a busca de um local protegido das enchentes que incidam no Recife e a 

facilidade de aquisição dos imóveis devido aos baixos preços oferecidos pelos nativos, por 

desconhecerem os valores patrimoniais do acervo cultural em questão, permitiram que fosse 

registrado um gradual fenômeno de substituição do perfil característico de Olinda. 

Enquanto o acervo construído se apresentava preservado, haja visto que os moradores nativos 

não despendiam recursos em manutenção ou reformas, os moradores recentes ao adquirirem 

os imóveis empreenderam ações de conservação, reparos e reformas. Desse modo, fica 

evidenciada a valorização imobiliária do casario histórico pelo fenômeno de substituição do 

perfil de moradores do sítio. 

Esse novo perfil, que em muito se aproximava das questões ambientais e preservacionistas, 

foi preponderante no desencadeamento das mobilizações posteriores que culminaram com a 

participação dos moradores na preservação desse legado. Inclusive, muitos deles ainda 

residem no sítio até hoje. 

O clima de animosidade entre os distintos perfis de moradores foi destacado por ser uma 

característica que permaneceu no tempo e que vai repercutir nos movimentos liderados pelos 

moradores recentes, em fins da década de 1970, em favor das causas preservacionistas do sítio 

histórico. Além disso, a existência de conflitos nessa direção, especialmente circunscritos a 

denúncias de evasão do perfil de moradores nativos, então sinalizado como essencial para a 

manutenção dos valores do sítio histórico, revela as preocupações com a permanência do 

modo de vida tradicional. Ou seja, parte dos moradores ou políticos identificados com o perfil 

nativo de Olinda detêm o conhecimento da importância da manutenção do elemento humano 

para a garantia da preservação de um sítio histórico tombado. 
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CAPÍTULO 4. As mobilizações dos moradores pela preservação do sítio histórico (anos 

1970) 

A partir de meados dos anos 1970, em simultâneo ao fenômeno de substituição do perfil dos 

moradores nativos, despontaram mobilizações e campanhas públicas advindas da população 

residente do sítio histórico, em favor da preservação desse acervo cultural integrada à garantia 

de seu bem-estar. Dessas, a que alcançou mais visibilidade e repercussão no contexto local e 

nacional da preservação patrimonial foi o movimento “Olinda pede socorro”. Esse movimento 

foi uma tomada de posição dos moradores recentes do sítio histórico, que compunham uma 

elite intelectual, quanto aos riscos que estavam incidindo sobre o acervo em questão. 

Desde o Movimento da Ribeira, ocorrido entre 1964 e 1965, o sítio antigo de Olinda foi alvo 

de um despertar para sua valorização como lugar de expressão artística e cultural e de beleza 

paisagística. As idéias contidas no bojo desse movimento tinham o objetivo de transformar o 

sítio em pólo de turismo e centro de venda de produtos artísticos em Pernambuco, o que foi, 

em parte, referendado nos planos, projetos e programas governamentais realizados na década 

de 1970. 

A partir de então, mesmo o sítio histórico acumulando um significativo arcabouço normativo, 

ao lado de planos e programas voltados para a preservação de seu acervo, foram registradas 

mobilizações e campanhas empreendidas pelos moradores, as quais evocavam a necessidade 

de ações de preservação. Tais ocorrências foram possível pelo respaldo encontrado no 

contexto político nacional e local, que estava marcado pela transição do regime ditatorial à 

democratização, o que favorecia a projeção de movimentos sociais. Com essa constatação, 

foram investigadas as motivações, os objetivos e os desdobramentos dessas reações dos 

moradores. Ressalte-se que não constitui o foco da pesquisa a avaliação da gestão da 

conservação do Sítio Histórico de Olinda, nas diversas esferas, quando da ocorrência dessas 

manifestações, mas a caracterização desse contexto a partir das reivindicações dos moradores. 

Nessa perspectiva, o presente capítulo trata das mobilizações dos moradores em prol das 

causas preservacionistas, identificadas na década de 1970, especialmente enfocando o 

movimento ‘Olinda pede socorro’, por ter alcançado significativa visibilidade, como já foi 

dito, e desencadeado a criação de uma associação de moradores para formalizar a luta em 

defesa do acervo. Desse modo, a composição, constituição e atuação dessa associação 
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também foram investigadas, sobretudo por ocasião da participação institucionalizada desses 

moradores no I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda, em fins de 1979. 

O argumento central que orienta o capítulo é o de que as mobilizações e campanhas 

empreendidas pelos moradores do Sítio Histórico de Olinda, entre 1979 e 1981, em favor da 

preservação do patrimônio cultural, integrada à sua qualidade de vida, não foram capazes de 

garantir a salvaguarda que era preconizada nos discursos oficiais. Embora esses movimentos 

tenham alcançado visibilidade geral - nos meios de comunicação, entre os moradores e o 

corpo técnico municipal, estadual e nacional -, o rebatimento no contexto da salvaguarda não 

foi suficiente para reverter os problemas por eles ressaltados. Verificou-se o alcance de 

iniciativas e contribuições pontuais para a preservação de Olinda e a inserção dos moradores 

nas discussões técnicas do planejamento urbano, porém, além de esparsas e frágeis, essas 

evidências não consolidaram uma efetiva ação de salvaguarda do sítio histórico em questão. 

 

4.1 Contestações ao Projeto de Restauração do Alto da Sé (1975) e ao Projeto de 

Agenciamento do Conjunto da Ribeira (1976) 

Manifestações de moradores do Sítio Histórico de Olinda foram identificadas na década de 

1970, em reação contrária aos projetos de Restauração do Alto da Sé (1975) e de 

Agenciamento do Conjunto da Ribeira (1976), desenvolvidos pela Fundação do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), e financiados com recursos do Programa 

de Cidades Históricas (PCH). 

No primeiro projeto, previa-se a restauração da Igreja da Sé e do espaço público de seu 

entorno. Para tanto, uma das ações consistia na desapropriação, para posterior demolição, de 

imóveis irregulares existentes no local,110 de modo a oferecer uma infra-estrutura de apoio ao 

turismo no sítio histórico. Essa proposta era convergente com as recomendações projetuais de 

incentivo turístico em Olinda, constantes do PDLI de 1972, as quais evocavam a "remoção 

das edificações recentes na sub-zona verde de proteção rigorosa do Setor Histórico", 

provavelmente as ocupações clandestinas situadas nas encostas das colinas históricas, e o 

"aproveitamento da encosta da Sé como área hoteleira" (PMO, 1972, vol. 3: 05). 

                                                 
110 Os imóveis alvo de desapropriação por esse projeto foram listados no Decreto Municipal nº 29/75, publicado 
no Diário dos Municípios, em 11/12/1975. 
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A proposta de demolição dos imóveis irregulares identificados no projeto contrapunha-se aos 

efeitos descaracterizantes desses na paisagem histórica de Olinda, que, além de 

comprometerem a harmonia do conjunto antigo, contribuíam sensivelmente para o processo 

de deslizamento dos morros, o que já se evidenciava como um problema desde o início do 

século XX.111 

Opiniões discordantes quanto à execução desse projeto partiram tanto da camada técnica 

como dos moradores do entorno. O historiador Vanildo Bezerra Cavalcanti criticou a proposta 

de restauração em questão: “(...) a FUNDARPE enquanto destrói a paisagem de Olinda, 

sobretudo o ‘Alto da Sé’, sob alegação da descoberta das origens através de ‘pesquisas 

arqueológicas’, (...)”,112 demonstrando sua insatisfação quanto ao método interventivo 

utilizado. Já o artista plástico Tiago Amorim, que protagonizou o Movimento da Ribeira em 

1964 e dividia sua residência com sua Galeria Três Galeras, desabafou: 

Vão ser demolidas 130 casas no Alto da Sé em prol de uma paisagem, quando a 
paisagem já é deslumbrante. Esse projeto não foi aprovado pelo patrimônio [atual 
IPHAN] e até José Luiz da Mota Menezes – autor do projeto – disse que era contra a 
derrubada das casas. (...) Olinda interessa ao visitante enquanto celeiro de arte e 
artesanato. Antes que a derrubada comece eu vou embora para não ver o progresso 
com seus caminhões de carga e ônibus chegando um após o outro (“Olinda renovada 
para ganhar antiga aparência”, Jornal da Cidade, Recife, 21-27 03/1976). (grifos 
nossos). 

Essas palavras mostram a admiração do artista pelo sítio histórico, pela paisagem, mas 

também significam um interesse contrariado, visto que seu imóvel era um dos que deveriam 

ser demolidos. Outros moradores, como os artistas plásticos Montez Magno e Bajado, 

respectivamente, também reagiram a tal projeto: 

Sou a favor da restauração de Olinda, mas em alguns aspectos acho errado esse 
projeto. (...) há o aspecto social: muita gente mora na Sé há mais de trinta anos e 
Olinda, para eles, tem um sentido amplo, faz parte de suas vidas. (grifos nossos) 

Moro aqui há mais de cinqüenta anos, e o que fizeram para o bem da cidade eu 
aceito. Mas tem coisas que não deviam fazer, como tirar as pessoas da Sé (...). 
(“Olinda renovada para ganhar antiga aparência”, Jornal da Cidade, Recife, 21-27 
03/1976) (grifos nossos) 

                                                 
111 “Como salvar Olinda do mau gosto e os deslizamentos”, Jornal da Cidade, Recife, 11 a 17/05/1975. Além 
dessa referência, há indícios de que as demolições efetuadas pela municipalidade do antigo Convento do Carmo 
e Igreja de São Pedro Mártir, ambos situados na porção antiga de Olinda, tenham ocorrido em função do 
comprometimento de sua estrutura pelos deslizamentos de solo no local (PMO, 1972). 
112 Cavalcanti, Vanildo Bezerra. “Descaracterização da paisagem de Olinda”. Jornal da Semana, 04 a 
10/05/1975. 
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Tais opiniões demonstram a preocupação desses moradores com a retirada daqueles que 

ocupavam o entorno da Sé. Em todos os discursos são percebidas as relações de 

pertencimento dos residentes com o lugar e a receptividade às melhorias advindas do poder 

público que se consubstanciassem com suas expectativas. Além dessas opiniões, também 

foram identificadas reações de donos de bares e barracas do Alto da Sé, alvo de 

desapropriação pela Prefeitura, os quais alegavam prejuízos ao sustento familiar.113 

Desse modo, percebe-se que, mesmo que o projeto tivesse a perspectiva de contribuir para a 

salvaguarda do sítio histórico, contrapondo-se à descaracterização de sua paisagem, os 

moradores e comerciantes, tendo seus interesses contrariados, não adotaram uma posição de 

preservação. Com tais embates, o fato é que os imóveis em questão não foram desapropriados, 

nem tampouco demolidos, muito embora o artista Tiago Amorim tenha abandonado o sítio, 

transferindo-se para Tracunhaém,114 o que demonstra a dispersão dos moradores, 

principalmente dos nativos, a partir de propostas de intervenção no sítio em favorecimento do 

turismo, mas também de preservação da paisagem histórica. 

Quanto ao projeto de Agenciamento do Conjunto da Ribeira (1976), o mesmo consistia na 

criação de uma praça sobre as ruínas da Igreja de São Pedro Mártir,115 bem como a 

restauração do Mercado da Ribeira para nele serem instaladas lojas de artesanato, também 

com o objetivo de criar uma infra-estrutura turística no sítio histórico.116 

Para a execução do projeto, a municipalidade enviou um trator motonivelador a fim de iniciar 

as ações de escavação arqueológica no local das ruínas da antiga igreja em questão. Ao 

perceber a ação, um morador do entorno, Dalvino Troccoli, também presidente do IAB-PE, 

denunciou o fato a essa entidade, que já vinha atuando, sem sucesso, no impedimento da obra. 

A solução encontrada para tanto foi a mobilização dos demais membros do IAB-PE, que não 

eram moradores do sítio, com seus automóveis cercando o local a ser escavado. Diante de tal 

iniciativa, a obra foi paralisada, e negociadas, junto à municipalidade, intervenções 

alternativas de menor prejuízo para a integridade do patrimônio olindense.117 

                                                 
113 “Demolições em Olinda vão provocar prejuízos aos barraqueiros e artistas”, Jornal do Commercio, 
28/04/1976. 
114 “Tiago diz que fecha atelier”, Diário de Pernambuco, 11/01/1976. 
115 A antiga Igreja de São Pedro Mártir, localizada na Rua Bernardo Vieira de Melo, foi demolida pela 
municipalidade na primeira década do século XX, salvando-se apenas alguns de seus bens integrados. 
116 “Governo propõe agenciamento do Alto da Ribeira, em Olinda”, Diário de Pernambuco, Recife, 26/01/1976. 
117 “Carros impedem danos a uma área tombada de Olinda”, Jornal do Commercio, 19/06/1976; “Patrimônio 
Histórico de Olinda preocupa arquitetos”, Jornal do Commercio, 20/06/1976. 
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Entre os argumentos levantados pelos arquitetos do IAB-PE estavam o rigor da legislação 

urbanística, que delimitava o local como zona de preservação rigorosa do sítio histórico, e, 

conseqüentemente, proibia a movimentação de solo; o uso inadequado do equipamento - um 

trator motonivelador- que aumentava os riscos para a integridade das ruínas históricas; e, 

principalmente, os riscos que podiam advir com um intenso turismo. Reforçando sua posição, 

os membros do IAB-PE chamaram a atenção para o tratamento que estava sendo conferido a 

Olinda, considerado por eles inadequado: “um laboratório para experiências que visam o 

turismo em primeiro lugar”.118 Como resultado, a municipalidade suspendeu as obras, 

retomando apenas a restauração arquitetônica do Mercado da Ribeira. 

Nessa perspectiva, o que se pretendeu destacar é que as intervenções propostas para o sítio 

histórico, em meados dos anos 1970, especialmente as decorrentes do PCH, pouco se 

coadunaram com as expectativas dos moradores locais. Inclusive, foram reclamadas por eles, 

acarretando na paralisação de sua execução. A análise de Freitas (1992: 159) identificou como 

fator negativo desse programa a ausência de participação da população residente nos sítios 

históricos no direcionamento dos projetos. As propostas eram definidas pelo corpo técnico e 

executadas sem sua legitimação pelos moradores, o que dificultava sua aceitação, abrindo 

possibilidades de reações contrárias, como as então relatadas. 

Além disso, o fato da gestão local estar sob liderança dos prefeitos Ubiratan Castro e Silva, 

seguido de Aredo Sodré, que eram alinhados à ARENA, denotava o pouco compromisso com 

o social e com a proteção do sítio histórico. Apenas em 1977, quando Germano Coelho, do 

MDB, derrubou os três candidatos da ARENA nas eleições municipais, conquistando a 

duplicação desse partido na Câmara Municipal, é que foram registradas significativas 

mudanças na direção da política em vigor. 119 

Essas breves mobilizações significaram a voz dos moradores contrários aos projetos propostos 

para o sítio histórico, ainda que em algumas situações não tenha se caracterizado como a 

favor da preservação do sítio, mas ao atendimento de interesses pessoais. A relação da 

mobilização e participação dos moradores desse local com a preservação do acervo cultural 

pôde ser mais bem observada quando da ocorrência do movimento “Olinda pede socorro”, 

empreendido pelos mesmos em 1979. 

                                                 
118 “Arquitetos esclarecem incidente em Olinda”, Jornal do Commercio, Caderno I, Recife, terça-feira, 
06/07/1976; “Tudo OK: Aredo atende pedido dos arquitetos”, Diário de Pernambuco, 06/07/1976 
119 De acordo com Coelho (1982: 60), “não foi uma campanha convencional”, mas contou com um movimento 
de vários grupos sociais, dentre os quais, estudantes, trabalhadores, profissionais liberais e outros. 
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4.2 O movimento “Olinda pede socorro” 

A substituição do perfil de moradores que ocorrera no Sítio Histórico de Olinda, na década de 

1970, aliada às recorrentes ameaças de danos a esse acervo cultural convergiram para 

iniciativas de empreender um movimento de proteção. Para tanto, um grupo composto por 

moradores recentes do sítio, caracterizado por ser uma elite intelectual, empenhou-se na 

organização do movimento denominado “Olinda pede socorro” ,120 ocorrido no final dos anos 

1970. 

Em posição de liderança estavam as arquitetas Maria Alice dos Anjos e Vera Milet, o artista 

plástico Gilvan Samico, o sociólogo Joaquim Arruda Falcão e os religiosos frei Irani Miranda 

Falcão, do Mosteiro de São Bento, e frei Agostinho Gomes, do Convento de Nossa Senhora 

das Neves.121 

Aderiram ao movimento os artistas plásticos Guita Charifker e João Câmara, o marchand 

Giuseppe Baccaro, os arquitetos Sônia Calheiros, Jorge Tinoco e Petrônio Cunha, o 

economista Clóvis Cavalcanti, além do design e diretor-geral do IPHAN Aloísio Magalhães, e 

de outros que compunham o grupo dos moradores recentes do sítio histórico e que 

contribuíram decisivamente para a visibilidade da ação.122 

Percebe-se, portanto, a participação de artistas que atuaram diretamente no Movimento da 

Ribeira ou que vieram atraídos pela ‘vocação artística’ despontada desde então. Também há 

uma relevante participação de arquitetos especialistas no campo da preservação do 

patrimônio, e outras profissões afins aos campos patrimonial e ambiental. Desse modo, havia 

mais facilidade para a identificação dos fatores de ameaça aos valores sítio, até então pouco 

evidentes para os moradores nativos de Olinda. 

O movimento ganhou, naturalmente, a adesão de intelectuais residentes no Recife, os quais 

detinham ligações eruditas e profissionais com o local. A formação e atuação desse grupo 

logo se tornou notícia nos jornais: 

(...) moradores da Cidade Alta estão unidos sem distinções de partidos, credos ou 
ideologias, (...). (“Olinda pede socorro por deslizamento”, Diário de Pernambuco, 
01/05/1979). 

                                                 
120 “Olinda pede socorro por deslizamento”, Diário de Pernambuco, 21/05/1979. 
121 d’Arce, Valdelusa. ““Olinda Pede Socorro”: um movimento para preservar as nossas raízes”. Diário de 
Pernambuco. Viver, Recife, segunda-feira, 28/05/1979. 
122 Segundo entrevista com Maria Alice dos Anjos, em sua residência, em 07/02/2007. 
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Emedebistas, arenistas, direitistas, esquerdistas, conservadores, progressistas, 
estarão unidos em defesa do maior acervo histórico e arquitetônico deste lado do 
mundo: a própria Cidade Alta de Olinda (Diário de Pernambuco, 18/05/1979, acervo 
AMOA). 

Trata-se de um movimento espontâneo, nascido por iniciativa de um grupo 
heterogêneo de olindenses, que, no entanto, tinha problemas comuns (“Olindenses 
pedem socorro”, Diário de Pernambuco, 19/05/1979). (grifos nossos) 

O movimento chamava a atenção das autoridades locais para os problemas evidentes no sítio, 

que foram alarmados pelas lideranças. Sua divulgação foi realizada por meio da elaboração e 

distribuição de panfletos, convocando os moradores em geral para uma reunião, tendo em 

vista discutir o panorama do sítio histórico naquele momento. 

 

O panfleto do movimento “Olinda pede 

socorro”, confeccionado artesanalmente 

pelos próprios moradores, foi bastante 

significativo, tanto para expressar aquilo a 

que estavam aludindo, como para 

caracterizar o perfil cultural do grupo 

organizador, em parte composto por 

artistas plásticos e arquitetos (imagem 

37). A análise desse panfleto é importante 

por se tratar de um primeiro documento 

produzido por esses moradores, em que o 

objetivo principal era alertar para a 

situação de risco do sítio histórico e 

sensibilizar para uma efetiva proteção do 

acervo. 

Imagem 37: Panfleto 1ª Campanha Popular, 1979. 

Fonte: Acervo AMOA. 

A imagem do panfleto, disposta em sua parte superior, consiste em um croqui da Rua de São 

Bento, uma das principais do sítio histórico, tomada pelos automóveis, inclusive um ônibus 

(imagem 38). 
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   Imagem 38: detalhe da imagem do Panfleto, 1979.     

   Fonte: acervo AMOA 

Na altura correspondente às ruínas históricas da antiga Igreja de São Pedro Mártir, foram 

dispostos veículos estacionados em desordem. Na placa de um deles estava escrito “VIM 

PRA QUEBRAR” – alusão ao visitante do sítio, sem sensibilidade para salvaguardar o 

patrimônio cultural. No plano anterior aos veículos, foi demarcada uma grande rachadura, que 

parte da rua subindo e se ramificando pela fachada do imóvel, associando o risco de 

desabamento à sobrecarga de tráfego. 

Por meio da imagem foram anunciados os problemas que se desejavam alertar: o intenso 

tráfego de veículos e a falta de disciplinamento, o acesso de veículos pesados, as rachaduras 

no solo e no casario e a invasão negativa de visitantes ao sítio. Outros problemas ainda eram 

mencionados, como poluição sonora e falta de segurança. 

Ainda no Panfleto, o título da campanha estava em evidência e ‘estilizado’ com letras 

‘rachadas’: “OLINDA PEDE SOCORRO”. Interpreta-se, assim, um caráter de apelo, com o 

objetivo de sensibilizar para a depredação do local. 

Por fim, constava do panfleto a seguinte mensagem: “A solução dos problemas de OLINDA  

depende de cada um de nós moradores”.123 Essa afirmação confirma o reconhecimento e o 

compartilhamento das responsabilidades entre os moradores, como atores da conservação do 
                                                 
123 Panfleto da campanha popular “Olinda pede Socorro”, maio/1979. 
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sítio, com vista a dirimir os problemas por meio de uma atitude participativa. Além da 

distribuição dos panfletos, informações sobre a campanha foram divulgadas nos jornais de 

circulação local, visando atrair um maior número de adeptos.124 Tornou-se, mesmo, 

reportagem de capa do Diário Oficial de Olinda,125 o que demonstra a visibilidade que o 

movimento buscava atingir. 

 

De fato, a sobrecarga de veículos nas colinas 

históricas, principalmente os pesados, 

agravava consideravelmente o 

comportamento dos solos, com riscos de 

deslizamentos e, conseqüentemente, fissuras 

nos monumentos e no casario (imagem 

39).126 Esse fato já havia sido objeto de 

estudos técnicos na década de 1950, pelo Dr. 

Ângelo José Costa, do Instituto Tecnológico 

de Pernambuco (PMO, 1972: 114-115), e 

aprofundado em estudos posteriores. Em 

1976, inclusive, foi realizado um Seminário 

para discutir os problemas dos 

deslizamentos dos morros no Sítio Histórico 

de Olinda, financiado com recursos do PCH 

(Freitas, 1992). 

Imagem 39: tráfego na rua Rua 13 de Maio, 

início de 1980. 

Fonte: Maria Alice dos Anjos. 

O funcionamento de três faculdades no perímetro tombado, como a Faculdade de Ciências 

Humanas (Decreto-Lei nº 78.669/76), no Alto da Sé, a Faculdade de Direito, na Rua de São 

Bento, e a de Administração, na Praça do Carmo, demandava grandes fluxos de veículos nas 

ruas estreitas, principalmente durante a noite, no horário de repouso dos moradores, sendo 

isso também apontado como agravante para o deslizamento dos morros. 

                                                 
124 “Olinda pede Socorro”, Diário da Noite 16.05.79; “Olinda”, Diário de Pernambuco, 17/05/1979; “Olinda”, 
Diário de Pernambuco, 18/05/1979. 
125 “Olinda pede socorro”, Diário Oficial de Olinda, 02/06/1979. 
126 Na mesma época, o sítio histórico de Ouro Preto, com características topológicas semelhantes às de Olinda, 
também sofria com o mesmo problema (“IPHAN eleva em 5 vezes a área tombada de Olinda”, Jornal do Brasil, 
em Coelho, 1982: 31). 
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Sendo o jornal um dos principais veículos de comunicação da mobilização dos moradores, seu 

acesso se dava por meio de Joaquim Falcão, por ele conhecer as direções dos jornais locais.127 

Um breve panorama do sítio relatado nos mesmos confirmava o sentimento de ameaça a tal 

acervo, decorrente do intenso tráfego de veículos: 

Aos poucos, Olinda está desabando sob o peso de um falso progresso, onde o 
intenso e indisciplinado tráfego de veículos pesados é o maior agente (“Olinda”, 
Diário de Pernambuco, 17/05/1979, acervo AMOA). (grifos nossos) 

(...) com o funcionamento de três faculdades na parte histórica da cidade, além do 
indisciplinado movimento de ônibus e de veículos pesados, as rachaduras nos 
prédios e o perigo de desabamento têm crescido de forma assustadora. Atualmente 
há uma previsão de sobrecarga diária sobre os morros de Olinda em torno de 800 
toneladas, causada pelo crescente tráfego de 30 mil veículos por dia (...) (“Olinda 
pede socorro por deslizamento”, Diário de Pernambuco, 21/05/1979, acervo 
AMOA). (grifos nossos) 

Monumentos históricos de Olinda estão ameaçados de desabamento em face do 
constante tráfego de veículos pesados nas suas imediações (“Olinda defende 
templos”, Diário de Pernambuco, 09/09/1977). 

Junto às notícias, os jornais expuseram fotografias do sítio histórico que associavam o aspecto 

de degradação ao intenso tráfego apontado (imagens 40 a 43): 

  

Imagem 40: Igreja da Boa Hora, ameaçada de ruir.    

Fonte: “Ameaçados monumentos de Olinda”, 

Diário de Pernambuco, 20/05/1979. Acervo 

AMOA. 

Imagem 41: Comprometimento do sistema viário 

da Ladeira da Sé.    Fonte: “Olinda pede socorro 

na esperança de que seu passado não desapareça”, 

Diário de Pernambuco, 21/05/1979. AMOA. 

                                                 
127 Segundo entrevista com Maria Alice dos Anjos, em 07/02/2007. 
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Imagem 42: descaracterização no casario histórico.   

Fonte: “Olinda pede socorro na esperança de que 

seu passado não desapareça”, Diário de 

Pernambuco, 21/05/1979. Acervo AMOA. 

 

Imagem 43: trânsito indisciplinado na Travessa S. 

Francisco, que danificava ruas e calçadas                     

Fonte: “Olinda pede socorro por deslizamentos”, 

Diário de Pernambuco, 21/05/1979. AMOA. 

A reunião da campanha “Olinda pede Socorro” aconteceu em 18/05/1979 no Mercado da 

Ribeira, onde também havia ocorrido o já citado Movimento da Ribeira, remetendo às 

características artísticas e culturais que davam identidade ao grupo mais atuante. De acordo 

com registros, essa reunião atraiu uma significativa quantidade de pessoas128 - não se tem a 

referência de quantos - e teve como resultado a elaboração de um abaixo-assinado pelas 

lideranças. Esse documento, intitulado “Abaixo-assinado dos moradores de Olinda Antiga”, 

funcionou como um instrumento de pressão junto às autoridades.  

No abaixo-assinado, citaram o sítio histórico como “Olinda Antiga”, em oposição a uma 

‘Olinda Nova’, que correspondia à porção expandida da cidade. Com tal qualidade, definiram 

o local como um sítio histórico a ser preservado. Em seu conteúdo, enumeraram os seguintes 

problemas decorrentes do intenso tráfego de veículos: 

- Rachaduras nas construções históricas e particulares; 
- Destruição dos calçamentos das vias públicas e das calçadas; 
- Rompimento das redes subterrâneas de esgoto e de água; 
- Ruído excessivo; 
- Engarrafamento constante do tráfego; 
- Dificuldade de estacionamento dos moradores; 
- Invasão das áreas de lazer.129 

                                                 
128 “Olindenses pedem socorro”. Diário de Pernambuco, 19/05/1979. 
129 “Abaixo-assinado dos moradores de Olinda Antiga”, maio/1979, acervo AMOA. 
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Em seguida, pontuaram as exigências à Prefeitura Municipal, ao Governo Estadual e aos 

órgãos federais ligados à preservação de cidades históricas, essencialmente voltadas para o 

disciplinamento do tráfego e a participação dos moradores nas decisões dos projetos, tais 

como: 

1. Sejam adotadas medidas a curto prazo para reduzir a circulação e estacionamento 
de veículos dentro de Olinda Antiga; 

2. Seja proibido o acesso de veículos pesados, exceto aqueles ligados à segurança e 
manutenção da cidade; 

3. Sejam adotadas medidas de controle do uso do solo, com a finalidade de evitar a 
localização de atividades geradoras de tráfego dentro de Olinda Antiga e de expulsar 
as que atualmente se mantêm de forma ilegal; 

4. Seja acelerado o andamento dos projetos de tráfego, contenção dos morros e 
preservação da cidade, ouvida a população de Olinda Antiga, de forma a garantir 
sua efetiva participação na elaboração e execução dos mesmos.130 (grifos nossos) 

Diante dessas exigências, percebe-se a apropriação, por esses moradores, de um tratamento 

diferenciado para o sítio histórico, em favor da idéia de preservação do mesmo. Destaca-se a 

preocupação em restringir o tráfego que vinha de fora para dentro do sítio, em especial os de 

visitantes e usuários, e os de veículos pesados, como ônibus e caminhões. Além disso, 

reivindicaram o controle urbano quanto aos usos não compatíveis com a estrutura física do 

sítio, especialmente os que demandavam maiores fluxos de veículos. Por fim, as exigências 

tinham a intenção de inserir os moradores nas discussões do planejamento local, para a 

inclusão de suas expectativas nos projetos, visto que até então a participação não era 

institucionalizada e os projetos pouco refletiam seus anseios. 

O abaixo-assinado somou um total de 93 assinaturas e foi encaminhado às autoridades 

mencionadas. Ainda que essa quantidade representasse um conjunto relativamente reduzido 

de moradores do sítio histórico, já demonstrava uma predisposição para a reversão do então 

quadro de risco apontado. O depoimento de um dos líderes desse movimento confirmou seus 

propósitos, destacando a falta de estímulo de uma das autoridades responsáveis pela 

preservação do sítio: 

Nosso objetivo é tornar a população desta cidade consciente do desgaste que Olinda 
vem sofrendo há muito tempo. Esperamos que esse trabalho sirva de motivação para 
que o Patrimônio Histórico  [atual IPHAN] assuma a responsabilidade com a 
cidade tombada (“Só o povo pede por Olinda”, Diário da Noite, 21/06/79). (grifos 
nossos) 

                                                 
130 ____ . idem. 
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Tais palavras, além de evidenciarem uma denúncia de descaso ao órgão de preservação 

federal, salientam um conjunto de três atores: os moradores recentes, com um perfil 

intelectual – que tinham o propósito de sensibilizar os demais moradores; os nativos, que 

eram alertados para as ameaças existentes no sítio; e o IPHAN, como o órgão de preservação 

responsável oficialmente pela salvaguarda. Desse modo, cabe ressaltar que o fato de Olinda 

dispor de instrumentos normativos de proteção, nos âmbitos federal, estadual e municipal, 

além de planos e programas governamentais de preservação do acervo cultural, isso não era 

suficiente para garantir a proteção efetiva de seu acervo cultural. 

A falta de comprometimento dos órgãos responsáveis pela preservação do sítio histórico 

também foi apontada pelo artista plástico e morador de Olinda, Montez Magno, quando 

buscou o equacionamento dos conflitos gerados pelo intenso tráfego: “Foi ao DETRAN. Foi 

ao IPHAN. E aí simplesmente lhe foi dito que nada esses órgãos podiam fazer. A Prefeitura 

de Olinda (...) também não tomou iniciativa alguma.”  131 Desse modo, conclui-se que o 

movimento empreendido foi também uma resposta de indignação a uma situação de descaso 

ou maus-tratos quanto à salvaguarda do sítio histórico. 

Na efervescência dos movimentos, os técnicos da municipalidade, especialmente da recém-

criada Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda (FCPSHO), 

esforçaram-se por providenciar um plano de circulação para o sítio histórico, juntamente com 

a Divisão de Engenharia do Departamento de Trânsito (DETRAN) e os moradores.132 No 

final de junho de 1979, foi registrada uma primeira reunião desses atores para se discutir o 

chamado Plano de Circulação de Veículos,133 o que se tornou uma prática desde então. 

Entretanto, não foram encontradas fontes documentais que a caracterizassem, impedindo um 

maior aprofundamento quanto à inserção das exigências dos moradores no projeto. Apenas se 

sabe que, nesse momento, o DETRAN implantou, com urgência, um plano de sinalização do 

tráfego no sítio histórico, porém pouco respeitado pelos motoristas que não detinham essa 

prática em seu cotidiano.134 

A ocorrência dessas reuniões demonstra que a exigência dos moradores em discutir soluções 

para os problemas do sítio, juntamente com os técnicos locais, foram atendidas. Cabe destacar 

que nesse momento, o município estava sob gerência do Prefeito Germano Coelho, que se 

                                                 
131 Sebastião Vila Nova. “Olinda Soterrada”. Diário de Pernambuco, 21/05/79. 
132 “Detran estuda medidas para proteger Olinda”, Jornal do Commercio, 22/05/1979. 
133 “Olinda também pensa em preservar seus sítios históricos”, Jornal do Commercio, 27/06/1979. 
134 “Morador não tem onde estacionar em Olinda”, Jornal do Commercio, 29/07/1979. 
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candidatou com o lema “Restaurar Olinda-do-passado para construir Olinda-do-futuro”,135 

estando seus objetivos voltados para o desenvolvimento econômico, social e político da 

cidade, incluindo a preservação do sítio histórico e de seus monumentos.136 Ao mesmo tempo 

em que promoveu a salvaguarda patrimonial, Germano Coelho apoiou os movimentos 

empreendidos pelos moradores do sítio histórico a favor das causas preservacionistas, 

aderindo às expectativas de Aloísio Magalhães, quando diretor do então SPHAN/Pró-

Memória, quanto à participação de moradores de sítios históricos em ações de proteção. 137 

O respaldo de Aloísio Magalhães no compartilhamento das responsabilidades da preservação 

foi preponderante para Olinda, por acreditar nessa estratégia para garantir a salvaguarda do 

patrimônio cultural (Magalhães, 1982).138 Ao assumir a direção nacional do SPHAN/Pró-

Memória, nesse mesmo ano, 1979, representou uma esperança a mais para o grupo de 

moradores envolvidos no movimento ‘Olinda pede Socorro’, principalmente por ser natural 

de Pernambuco e morador de Olinda. Seu depoimento, possivelmente ao presenciar uma das 

reuniões desse grupo, confirmou a crença que tinha nos movimentos dos moradores: 

Recentemente, em Olinda, fui a uma reunião de uma sociedade de amigos da cidade. 
Cheguei lá e o sujeito tinha uma bandeira escrita: ‘Olinda pede socorro’. Eu disse: 
vocês são uns idiotas. São malucos. Olinda tem 400 anos e sobreviveu. Teve 
incêndio, teve inundação. E pede socorro a quem? Vocês é que têm que resolver o 
problema de Olinda. Você vá em busca de ajuda, ao IPHAN ou a quem for, muito 
bem, mas quem vai resolver a não ser você? Quem é que vai resolver? (Folha de S. 
Paulo, 02.09.1979, 3º Cad. p. 34, em Magalhães, 1982). 

Mesmo sendo um depoimento bastante contundente, percebe-se que Aloísio conclamava os 

moradores para atuarem no equacionamento das ameaças ao sítio. Suas palavras também 

conduzem ao entendimento de que havia uma certa falta de objetividade nas reivindicações. 

Entretanto, suas ligações profissionais e de pertencimento a Olinda possivelmente 

contribuíram para a visibilidade da atuação dos moradores. 

                                                 
135 Germano Coelho, “Olinda, Patrimônio Mundial (1)”, em Jornal do Commercio, Recife, 17/01/2008. 
136 Apoiando Germano Coelho estavam o senador Marcos Freire e o deputado federal Fernando Coelho, ambos 
de Olinda e do MDB. Fernando Coelho, irmão de Germano Coelho e fundador do MDB de Pernambuco e, 
posteriormente, também do PMDB, foi eleito em 1974 e reeleito em 1978 como o deputado federal mais votado 
de Olinda e, na última eleição, o mais votado da Região Metropolitana do Recife (Coelho, 1982). 
137 De acordo com o entendimento de Milet (in Zancheti, 1995: 71), o período de 1979 a 1982 correspondeu à 
atuação da municipalidade na “recuperação simbólica do Centro Histórico de Olinda”. 
138 Aloísio Magalhães reinterpretou o conceito de patrimônio histórico à luz do entendimento de Mário de 
Andrade, da década de 1930, incorporando o conjunto de saberes e fazeres de origem popular. Nessa condição, 
criou o Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC), em 1975, voltado para a identificação e registro dos 
bens imateriais não abarcados pela política de preservação vigente, quando ainda não era ligado ao IPHAN. 
Mesmo com sua morte fulminante em 1982, Aloísio deu uma notável contribuição ao campo patrimonial. 
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Os esforços nas discussões das interferências do tráfego no sítio histórico e as iniciativas em 

reverter a situação ainda pareceram insuficientes aos moradores, visto que deram 

continuidade às reivindicações, então por meio de pichações nos muros e fachadas do casario 

do sítio histórico. 

As fachadas das casas e os muros do sítio histórico foram outro meio de comunicar os 

protestos dos moradores. Por meio de pichações, denunciaram as reformas clandestinas no 

casario, em desacordo com a legislação de proteção, clamando pela fiscalização pelos órgãos 

competentes (ver imagem 44). Entretanto, a maior incidência desses protestos se reportou a 

frases do tipo: “Olinda quer paz, fora os carros”, “Respeito aos moradores”, “Seja romântico... 

fora os carros”, além de desenhos de corações, que remetiam ao envolvimento afetivo com o 

local (ver imagens 45 a 49), o que pode ter partido dos mais diversas grupos de moradores, 

que tinham em comum o repúdio ao intenso tráfego no sítio. 

 

 

Imagem 44: denúncia de irregularidade na Rua 

Bonfim, clamando à fiscalização, 1979.    

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino 

Guimarães, Olinda. 

 

 

 

Imagem 45: Pichação nos muros, R São Bento, 1979. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, 

Olinda. 
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Imagem 46: Pichação nos muros, na Rua 

Saldanha Marinho, 1979.  Fonte: Arquivo 

Público Municipal Antonino Guimarães. 

Imagem 47: Pichação nos muros, R Bonsucesso, 1979.  

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães. 

 

 

Imagem 48: Pichação nos muros, na Praça de 

São Pedro, 1979.    Fonte: Arquivo Público 

Municipal Antonino Guimarães, Olinda. 

Imagem 49: Protesto em pichação. 

Fonte: acervo AMOA. 

A “Paz” a que se aludia nas pichações possivelmente remetia à condição de tranqüilidade do 

sítio, sem a interferência dos visitantes, assim como as recorrentes frases do tipo “Fora os 

carros”, que demonstram um apelo à melhoria da qualidade de vida dos moradores. De fato, o 

automóvel, como novo elemento do cotidiano do sítio histórico, pouco se adaptava à 

tranqüilidade característica de outrora, quando a rua era a extensão da moradia, assim como 

comentou a cronista Léa Maria, em 1967: “o ar da tarde e a sesta, usufruídos nas cadeiras 

colocadas à beira da calçada, continuam (...) sendo um dos hábitos tranqüilos de Olinda.” 139 

Tranqüilidade também destacada por Francisco Montenegro nos anos 1960 (1967: 15): 

                                                 
139 “Olinda, um desperdício”, Jornal do Commercio, 25/02/1967. 
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Não é só a Rua da Boa Hora que é silenciosa e tranqüila. (...) Mas há ruas da mesma 
tranqüilidade e do mesmo silêncio. (...) Outro dia visitei a Rua 27 de Janeiro (...). A 
tranqüilidade da rua era tão grande que chegava a permitir uma partida de 'foot-ball', 
jogada com o maior calor e a maior vida por um grupo de meninos que substituía 
aquêle silêncio pela beleza de outra face da vida - o alarido. 

As expectativas de se reaver a tranqüilidade do sítio histórico foram recorrentemente 

apontadas pelos moradores, destacando-se a opinião do sociólogo e ambientalista Clóvis 

Cavalcanti, morador recente de Olinda, que propunha a idéia de uma “reserva urbana” para a 

cidade: “a exemplo do que se faz com as reservas florestais, o governo deveria transformar 

Olinda numa reserva urbana, tipo de cidade agradável, de boa convivência, e que serviria de 

paradigma para uma civilização mais humana”,140 remetendo às expectativas de se garantirem 

boas condições de habitabilidade ao lugar. 

As reivindicações que evocavam a tranqüilidade, expostas nas intenções das frases pichadas 

nos muros, podem ainda revelar uma reação dos moradores nativos aos recentes. Tal fato 

pode ser explicado pela constatação do aumento do tráfego que foi ocasionado, em parte, 

pelos moradores recentes que faziam uso de veículos para sua locomoção. Por deterem um 

poder aquisitivo de médio a alto, esses moradores contribuíram para intensificar o tráfego no 

sítio, dado que os moradores nativos, em sua maioria, não usufruíam desse bem de consumo. 

No entanto, pela impossibilidade de identificar a exata autoria dessas pichações, admite-se 

apenas a reação dos residentes em geral aos visitantes e usuários do sítio. O depoimento do 

vereador João de Lima Neto, na época Presidente da Câmara Municipal de Olinda e membro 

do Conselho de Preservação, confirmou o sentimento de incômodo, ao mesmo tempo em que 

evidenciou crítica à perda dos laços de parentesco, a qual podia estar associada à mudança do 

perfil dos moradores e dos usos do sítio pelos visitantes: 

Morar na Cidade Antiga vem se tornando dia a dia insuportável. Já não se pode mais 
considerar Olinda como sinônimo de paz, da mesma forma como não se pode mais 
dizer que existem os mesmo elos que antigamente uniam as famílias, pois Olinda 
vem sendo agredida por um estilo e uma cultura que nunca foram os seus.141 

As manifestações explícitas dos moradores do sítio em reação aos não-moradores, como 

responsáveis pelo aumento de tráfego de veículos no local, ainda podem sugerir uma proteção 

exclusivista ao sítio. 

No contexto desses movimentos, há que ressaltar a iniciativa do deputado federal Fernando 

Coelho ao requerer oficialmente a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
                                                 
140 “Olinda, inda resistente à ação do homem e do tempo”, O Estado de São Paulo, domingo, 21/09/1980. 
141“Olinda tradicional declara guerra ao turismo”, Diário de Pernambuco, Recife, quarta-feira, 14/11/1979. 
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para investigar a precária situação do patrimônio cultural, especialmente em se tratando do 

Sítio Histórico de Olinda, por meio do Projeto de Resolução nº 78, de outubro de 1979. Nas 

justificativas, alertou para a então condição de descaso em relação ao acervo de Olinda pelos 

órgãos responsáveis pela sua preservação e, ainda, identificou as vozes que protestavam 

contra tal omissão, remetendo ao grupo dos intelectuais: 

Entregues à própria sorte, monumentos históricos e artísticos que deveriam ser 
cuidadosamente preservados, correm o risco de desaparecer. (...) Estes e outros 
fatos – cuja divulgação já se transformou em rotina  – revela não ter tido o 
problema, até agora, tratamento compatível com a sua importância. As denúncias e 
protestos contra essa situação, formulados por professores, artistas, historiadores, 
jornalistas e outros intelectuais; (...) não conseguiram, ainda, sensibilizar o 
Governo para a formulação de uma política que, (...) crie a consciência de que a 
defesa desse patrimônio é de interesse fundamental para a Nação (Coelho, 1982: 
120). (grifos nossos) 

Além desse político ter levado a público os maus-tratos pelos quais estava passando o Sítio 

Histórico de Olinda, outras pessoas, a exemplo de políticos da esfera federal, como Marco 

Maciel e Marcos Freire; de âmbito local, como Roberto Freire e Barreto Guimarães; e até o 

monge beneditino dom Hildebrando Melo, também denunciaram a mesma circunstância.142 O 

deputado federal Fernando Coelho (1982: 84-85) ainda acusou o desvio de recursos advindos 

da UNESCO, destinados à salvaguarda do sítio de Olinda, em 1978, os quais foram aplicados 

no Estado de Minas Gerais. 

Recuando ainda alguns anos, o patrimônio histórico de Olinda já sofria de falta de 

conservação, ainda não somando o intenso tráfego de veículo como agravante: “(...) as Igrejas 

do Rosário e do Amparo e os conventos de São Francisco e do Carmo estão com as paredes 

rachadas e o teto ameaçando ruir, com o piso estragado, cedendo ao peso dos anos”.143 

Também fora vítima de descaso e falta de controle urbano, “(...) o abandono em que se 

encontram velhos sobrados coloniais, entregues à sua própria sorte, em ruínas ou 

descaracterizados através de reformas sem qualquer orientação”;144 e de ameaças naturais do 

meio ambiente, “as enchentes do Beberibe, o avanço do mar e o deslizamento dos morros, 

ameaçando o patrimônio histórico e artístico da Cidade, não constituem, todavia, os únicos 

                                                 
142 d’Arce, Valdelusa. ““Olinda Pede Socorro”: um movimento para preservar as nossas raízes”. Diário de 
Pernambuco. Viver, Recife, segunda-feira, 28/05/1979. 
143 “Igrejas cairão em Olinda por culpa do IPHAN”, Diário de Pernambuco Recife, segunda-feira, 08/08/1977. 
144 Fernando Coelho, Diário do Congresso Nacional, 23/06/1976, in Coelho, 1982: 55. 
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flagelos que incidem sobre Olinda.”145 Desse modo, o problema da intensa circulação de 

veículos vinha acentuar substancialmente o contexto de ameaça já aflorado. 

O desdobramento do movimento “Olinda pede socorro” motivou o início de uma campanha 

intitulada “Vamos Salvar Olinda”, possivelmente liderada pelas mesmas pessoas, estando as 

reivindicações ligadas ao desvio dos veículos pesados do sítio histórico.146 Nessa atuação, os 

moradores elegeram uma comissão para tratar do assunto junto às autoridades. No entanto, 

não há registros que indiquem os membros dessa comissão, nem que autoridades seriam 

abordadas. Sabe-se que ocorriam reuniões semanais na ‘Casa de Olinda’, pertencente ao 

marchand Giuseppe Baccaro, localizada no Bairro do Monte, também conhecido como ‘Casa 

da Criança’, mas também não há registros dos participantes. 

Essas mobilizações e campanhas levadas a efeito pelos moradores recentes do sítio histórico 

estavam em correspondência ao período de transição da política nacional: a passagem do 

regime ditatorial à democratização, também conhecido como abertura ou distensão. No final 

da década de 1970, a conjuntura econômica recessiva do país, a inflação, a pauperização e a 

precarização das condições de vida de boa parte da população permitiram o delineamento de 

uma crise de legitimidade, que veio, posteriormente, a configurar-se no desmantelamento do 

“milagre econômico.”147 Dentre as conseqüências de ordem política, social e urbana, Jacobi 

(1989: 139) identificou “mudanças na atitude dos setores liberais, a volta do Estado de Direito 

e o início do debate sobre os direitos humanos, simultaneamente a uma crescente deterioração 

das condições de vida nos grandes conglomerados urbanos.” 

No panorama nacional, foi sendo retomado, gradualmente, o fôlego dos movimentos sociais 

anteriormente abafados. As reivindicações se voltaram para as melhorias no saneamento 

básico, nos transportes públicos, nas creches e na regularização da terra, de acordo com 

Simoni et al (1991: 22), principalmente reavendo a atuação dos movimentos de bairros, que 

passam a assumir certa autonomia em relação aos partidos políticos (Silva et al, 1988). Os 

movimentos de cunho intelectual ligados à temática artística e cultural, embora em menor 

medida, também promoveram a diversidade, ao ampliarem a visibilidade das mais distintas 

                                                 
145 Germano Coelho, então prefeito deste município, em memorial intitulado ‘Reivindicação de Olinda ao 
Presidente da República’, em 28 de maio de 1978, in Coelho, 1982: 74 
146 “Já há até campanha para preservar os monumentos” (1979) (acervo do Arquivo Municipal de Olinda, sem 
referências). Sendo esse o único registro dessa campanha, não esclarece a composição dos seus líderes. 
147 O milagre econômico foi um crescimento do consumo de massa, que disponibilizou a boa parte da população 
bens e serviços de consumo anteriormente de usufruto apenas das classes média e alta, como automóveis, 
máquinas de lavar, etc. 



126 

 

identidades sociais. Singer e Brant (1980: 25) ainda pontuaram os movimentos eclodidos a 

partir de 1978, os quais abarcaram as grandes greves das diversas categorias 

socioeconômicas: os operários do ABC paulista, os professores, os motoristas de ônibus e de 

táxis, lixeiros, engenheiros, bancários e outros. Em 1979, ganhou destaque o Movimento dos 

Sem-Terra, em Santa Catarina, e o movimento de organização de favelas, principalmente em 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, como identificou Bem (2007), reconhecendo as 

lutas dos marginalizados. 

Tais manifestações foram levadas à frente pelos grupos de esquerda, embora os militares 

ainda detivessem o domínio na cena política. Por conseguinte, mantinham o caráter de lutas 

de resistência e oposição ao regime, representando um rompimento às subordinações e recusa 

à cooptação ao governo militar, aos partidos ou a outras instituições, muito embora contassem 

com o apoio de algumas instituições reconhecidas e por setores da opinião pública, dentre os 

quais: “A Igreja, as instituições civis atentas aos direitos humanos, o MDB, o movimento 

estudantil, (...), criaram inicialmente o clima necessário para a articulação pública e para a 

manifestação aberta aos movimentos sociais surgidos de base” (Singer e Brant, 1980: 14). 

O período da distensão também foi marcado pela implantação da Lei da Anistia, em 1979, que 

permitiu a volta dos exilados políticos, e pela extinção do bipartidarismo, reorganizando-se a 

política em diversos partidos (PMDB, PDT, PT, PDS). Na efervescência dos acontecimentos, 

de acordo com Albuquerque (2004:31), foi disseminado um discurso comum que valorizava a 

cidadania, a democracia, a descentralização, a participação da sociedade na gestão dos 

interesses comuns e no controle social sobre o Estado. Nessas circunstâncias, os órgãos 

públicos foram gradualmente tornando-se receptivos ao diálogo e às negociações com os 

movimentos sociais, por meio da implantação de políticas sociais (Singer e Brant, 1980: 12). 

Foi no âmbito desses acontecimentos, que os moradores do Sítio Histórico de Olinda deram 

fôlego ao surgimento de uma associação própria, a Associação dos Moradores e Amigos de 

Olinda Antiga (AMOA), no final de 1979, criada com o intuito de formalizar a atuação dos 

mesmos na preservação desse legado. 
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4.3 A Associação de Moradores e Amigos de Olinda Antiga (AMOA): constituição, 

composição e atuação  

A criação da AMOA partiu de moradores recentes do Sítio Histórico de Olinda, 

principalmente dos que lideraram o movimento “Olinda pede socorro”, formalizando a 

atuação em prol das causas preservacionistas.148 A mesma foi definida em seu Estatuto Social 

como sendo uma sociedade civil, sem fins lucrativos, ou político-partidária, de duração 

indeterminada. Sua criação e atuação foi acompanhada pelos jornais do Estado, que a 

associavam à falta de atitude dos órgãos competentes na salvaguarda do sítio histórico: 

Diante da insensibilidade das autoridades responsáveis pela preservação da 
cidade, a comunidade tomou para si a tarefa de buscar soluções para os 
problemas, discutindo em reuniões abertas a melhor forma de encaminhamento das 
questões. Dentro desse espírito está sendo criada hoje a Sociedade de Moradores e 
Amigos de Olinda, que se propõe a zelar por um patrimônio que é de todos, mas que 
pertence, em primeiro lugar, àqueles que lá residem.149 (grifos nossos) 

A frase que serviu de pauta para a reunião da Assembléia Geral de criação da AMOA, 

realizada no Mercado da Ribeira, em 14/11/1979, foi “Ou tomamos uma providência urgente 

ou veremos Olinda entregue mesmo ao comércio e exploração turística” (Diário da Noite, 

16/11/1979), o que indica o risco de prevalência de atividades comerciais e turísticas sobre o 

uso habitacional característico do lugar. 

A estruturação da AMOA foi realizada pela acadêmica Irma Chaves Pessoa Monteiro e pela 

arquiteta Vera Milet. Dentre os representantes eleitos na Assembléia Geral de sua 

constituição, destacam-se o arquiteto Arnaldo Gedanken como presidente, o estudante José 

Hueliton de Souza Leal como vice-presidente, o engenheiro Newton Pessoa Monteiro como 

secretário e a arquiteta Maria Alice dos Anjos como tesoureira, todos residentes do Sítio 

Histórico de Olinda e comprometidos com um mandato de dois anos. 

Para o Conselho de Representantes, com o mandato de um ano, foram eleitos os arquitetos 

Vera Milet, Humberto Magalhães Carneiro, Jorge Eduardo Tinoco e Antenor Vieira; os 

artistas plásticos Gilvan Samico e Luciano Pinheiro; os artesãos José Marcos do Nascimento e 

Sílvia Rodrigues Coimbra; o religioso do Mosteiro de São Bento José Maria Marinho Falcão; 

a professora Maria da Saúde Ferreira da Silva; o design João Roberto Costa do Nascimento 

(conhecido por Peixe); o sociólogo e advogado Joaquim Arruda Falcão; o economista Clóvis 

                                                 
148 Informe JB, 1º Caderno, Segunda-feira, 21/05/1979. Acervo AMOA. 
149“Olinda tradicional declara guerra ao turismo”, Diário de Pernambuco, Recife, quarta-feira, 14/11/1979. 
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Cavalcanti; o advogado José Luiz Delgado e Mariano Lopes de Barros. Também na condição 

de conselheiros, todos os membros constituíam residência no sítio histórico e conformavam o 

grupo de artistas e intelectuais formadores de opinião. 

Em sua fundação, a AMOA somou 128 sócios inscritos, que contribuíram com o pagamento 

de taxa livre. Na condição de sócio, foram aceitos tanto os moradores do perímetro tombado 

de Olinda, como do restante da cidade, ou mesmo moradores do Recife. A abertura à 

condição de sócios não-residentes no sítio histórico se deu pelo interesse daqueles que 

detinham ligações culturais e profissionais com o lugar, expressando a vontade de compor o 

grupo dos “Amigos” na denominação da Associação. 

Dentre os sócios que residiam no sítio histórico, além dos representantes oficiais, salientam-se 

os arquitetos Petrônio Cunha, Sônia Calheiros e Ivaldevan Calheiros; o advogado e artista 

Olímpio Bonald; o artista plástico José Barbosa; Célida Samico; Carmem Arruda Falcão; o 

historiador Denis Bernardes; o vereador João de Lima Neto, e outros. Dentre os sócios 

externos ao sítio histórico – os “Amigos” – destacam-se os arquitetos Moisés Andrade, 

Mônica Andrade e Maria de Jesus Leite; os historiadores Virgínia Pernambucano de Mello, 

Ulysses Pernambucano de Mello e Liêdo Maranhão, e outros. 

Diante de todas as pessoas citadas, as que estavam mais à frente do movimento foram 

Arnaldo Gedanken, Newton Monteiro, Gilvan Samico, Maria Alice dos Anjos, Humberto 

Carneiro, Luciano Pinheiro, Irineu, do Mosteiro de São Bento, Giuseppe Baccaro e Vera 

Milet.150 

Assim, desenhou-se o perfil social dessa Associação, em que seu grupo fundador esteve 

substancialmente composto por intelectuais e moradores recentes do sítio histórico, e não os 

nativos. Muitos deles eram especialistas no campo da preservação histórica, daí a afinidade do 

grupo na identificação dos riscos existentes no sítio de Olinda. 

A sede da AMOA estava situada na Rua do Bonfim, 373, em imóvel pertencente a Irma 

Chaves Pessoa Monteiro, uma das sócias fundadoras.151 No entanto, as reuniões aconteceram 

                                                 
150 Esses dados foram possíveis a partir da entrevista com Maria Alice dos Anjos, em 07/02/2007, moradora do 
sítio histórico desde 1972 e membro da AMOA. Apesar do nome de Baccaro não estar entre os membros da 
AMOA, ele foi citado como bastante atuante nas reuniões e campanhas e, por vezes, cedia um de seus imóveis 
para a realização das mesmas. 
151 Assembléia Geral publicada no Diário Oficial, em janeiro de 1980. 
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ainda no Mercado da Ribeira, cedido pela Prefeitura, na casa nº 28 da Rua do Amparo, no 

imóvel de Giuseppe Baccaro, situado na Rua de São Bento, e até nos botequins.152 

No Estatuto Social da AMOA, encontra-se definido o termo “Olinda Antiga”, resgatado da 

primeira campanha, correspondendo à “área do Município de Olinda tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”.153 Com tal especificidade, foi delimitada a área 

de abrangência da Associação, significando também que se detinha a apropriação sobre a 

norma federal que mantinha sob tutela esse bem patrimonial. Os objetivos a que se propôs a 

referida Associação de Moradores estão registrados no mesmo Estatuto Social: 

(a) promover e defender os bens e valores culturais, arquitetônicos e paisagísticos de 
Olinda Antiga; (b) promover e defender a qualidade de vida dos moradores de 
Olinda Antiga; (c) promover e defender a participação dos moradores nas decisões 
dos órgãos públicos e entidades privadas que lhes digam respeito; (d) apoiar e 
fomentar a atuação das sociedades congêneres no Município de Olinda. (D.O.-PE, 
19.01.1980) 

O que significam esses objetivos? Se o Sítio Histórico de Olinda se encontrava protegido por 

normas federais, estaduais e municipais que tinham como princípio corroborar com a 

salvaguarda do seu patrimônio, por qual motivo alguns moradores tomaram para si a luta pela 

preservação? 

O fato é que apenas o instrumento jurídico do tombamento se constitui pouco capaz de 

garantir a efetiva proteção de um bem cultural e de seus valores. No caso de Olinda, mesmo 

dispondo de planos, projetos, programas e legislações de proteção, nas distintas esferas, a 

municipalidade e o governo federal não acumulavam uma ação de fiscalização e controle 

urbano que conseguisse abarcar satisfatoriamente a dimensão da área tombada, visto ela ter 

sido ampliada em cinco vezes pelo IPHAN, de modo a assegurar as medidas preventivas 

ditadas pelo arcabouço normativo vigente. 

Além disso, parte dos concorridos investimentos federais dispensados para a preservação do 

local, como os projetos do PCH, causou conflitos com a população residente. E, ainda, os 

aspectos sociais, infra-estruturais, de saneamento, dentre outros reivindicados pelos 

moradores não condiziam com as prioridades de intervenção da então política de preservação 

nacional - voltada especialmente para a recuperação dos monumentos isolados, de pedra e cal. 

Em outras palavras, a atuação do IPHAN na preservação do sítio era bastante distanciada das 
                                                 
152 De acordo com entrevista a Maria Alice dos Anjos, em 07/02/2007. 
153 O Estatuto Social da AMOA foi publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Sábado, 19 de janeiro 
de 1980. 
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expectativas dos moradores. Seja por omissão, seja por excessiva demanda, as ações 

desdobradas pelos órgãos responsáveis pela salvaguarda do sítio estavam aquém dos anseios 

dos moradores, que se sentiam vítimas da situação de risco em que se encontrava o acervo de 

Olinda. 

Convém retomar que o panorama político em 1979 foi marcado pela abertura política, e o 

então diretor do SPHAN/Pró-Memória, Aloísio Magalhães, era um grande incentivador da 

pluralidade cultural e da participação dos moradores nas ações de preservação, como 

estratégia para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural. Com esse ideário, “foi buscar na 

elaboração das noções de ‘participação da comunidade’ (...) os recursos para legitimar uma 

política cultural que se queria democrática” (Fonseca, 1996: 154). Assim sendo, os anos 1980 

se iniciam com o discurso institucional do IPHAN, preconizando, segundo Fonseca (1996: 

154), a “efetiva participação da comunidade nas decisões e no trato dos problemas afeto à 

produção e à preservação cultural”, o que, em parte, legitimava a atuação de moradores de 

sítios históricos. Ainda de acordo com seu entendimento: 

era preciso que essas comunidades passassem a participar do processo de construção 
e de gerenciamento da produção cultural brasileira, inclusive o patrimônio cultural. 
É pela via da participação social (...) que se vai buscar legitimar a política de 
preservação dos anos 80 (Fonseca: 2005: 158). 

Na perspectiva da democratização, a centralização das ações que caracterizou a atuação do 

IPHAN, desde sua criação até os anos 1970, cedia à descentralização, o que em Olinda foi 

marcado pela instituição do Sistema Municipal de Preservação, abrindo a atuação da esfera 

local na preservação do patrimônio. Convém lembrar que, dentro desse Sistema, havia sido 

criado o Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, como entidade que 

proporcionava o debate das questões patrimoniais nas distintas esferas do poder, inclusive 

incluindo a sociedade civil.154 No entanto, ao mesmo tempo em que significava um pontapé 

inicial na instituição da participação da sociedade civil no planejamento do sítio histórico, 

apresentava-se ela frágil e limitada.  

Desse modo, diante das possibilidades e restrições do poder público na preservação do Sítio 

Histórico de Olinda e detendo um respaldo na política cultural favorável à participação, 

                                                 
154 A análise das Atas do Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, no período situado entre 1979 e 
1981, revela a ausência da participação dos moradores. Quando muito, foi identificado o envio de documentos e 
protestos pelos mesmos, a serem discutidos nas reuniões; no entanto, sem a representação necessária desse grupo 
(PMO/FCPSHO, 1983; “Aprovada expansão do moinho”, Diário de Pernambuco, 27/10/1979; “Olinda analisa 
seus problemas”, Jornal do Commercio, 27/10/1979). 
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aquele grupo de moradores mais atuante organizou-se na criação de uma associação própria, a 

AMOA, para melhor se estruturar e dar força às suas reivindicações. 

Como objetivos, buscavam a preservação do patrimônio construído integrada ao bem-estar da 

população e evocavam espaços de discussão junto aos órgãos competentes, a fim de 

barganhar os interesses coletivos por meio da participação nas negociações e tomadas de 

decisões. Eis o depoimento de um dos membros da AMOA sobre tal iniciativa: “O que a 

gente pretende com esse movimento é humanizar Olinda, mesmo que isso custe muito suor” 

(Diário da Noite, 16/11/1979). 

 

4.3.1 Movimentos e campanhas realizados pela AMOA 

A atuação da AMOA a favor do bem-estar dos moradores combateu, especialmente, os 

incômodos provocados pela introdução de bares e boates no casario histórico, que era 

essencialmente de uso residencial. Nesse sentido, cabe destacar os abaixo-assinados 

encaminhados ao Prefeito, solicitando a proibição de instalação e funcionamento de bares no 

Setor de Preservação Rigorosa155 do sítio, como foi o caso dos relativos à Rua do Amparo e 

Praça de São Pedro. 

Quanto ao imóvel da Rua do Amparo, seu então uso como Escola de Artesanato em Metal, 

destinada aos jovens olindenses, estava em acordo com as atividades artístico-sociais 

estimuladas pela municipalidade e em harmonia com o caráter habitacional do sítio. 

Entretanto, o indício de mudança desse uso para um “pub” (tipo de boate noturna), assim 

como foi citado no abaixo-assinado, causou inquietação aos moradores locais que 

argumentaram: “(...) tirar a tranqüilidade de nossas famílias, pela poluição sonora, aumento do 

tráfego provocando congestionamento com o aumento de estacionamento, descaracterizando a 

finalidade de nossa rua, (...)”.156 

                                                 
155 Lembrando que o Setor de Preservação Rigorosa era, na legislação de proteção federal do IPHAN, o núcleo 
urbano mais antigo de Olinda, ou seja, o sítio histórico. 
156 Abaixo-assinado dos moradores, encaminhado ao Prefeito Germano Coelho, sem data, somando 103 
assinaturas. Acervo AMOA. 
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O conteúdo do abaixo-assinado referente ao imóvel da Praça de São Pedro também foi 

bastante semelhante ao citado acima, ao expor a ameaça de perda do sossego público com a 

introdução de bar ou boate noturna.157 

Deve-se ressaltar que o ingresso de usos como bares, boates e antiquários nos imóveis antigos 

do sítio, com vista à atração de turistas foi estimulada no PDLI, de 1972, e reiterada por meio 

da legislação urbanística municipal, em 1973. Entretanto, o Projeto Cura-Olinda, de 1977, 

mesmo identificando as potencialidades do sítio histórico e da faixa litorânea para a atração 

de visitantes, indicou fragilidades quanto à exclusiva dependência do turismo, incentivado 

com a introdução de usos pouco afeitos ao sítio, visando apenas ao desenvolvimento 

econômico do lugar, posição convergente com o entendimento de Monteiro (2002: 287): 

O incentivo exclusivo de usos, tais como restaurantes, bares, lojas de artesanato, 
casas de souvenirs, boutiques, galerias de arte, em geral voltados para uma 
população flutuante de turistas ou usuários temporários (principalmente à noite), 
tem demonstrado ser uma estratégia frágil, até mesmo economicamente, e incapaz 
de imprimir um processo de revitalização sustentável a longo prazo. (grifos 
nossos) 

Ainda assim, o mesmo Projeto Cura propôs para o sítio “(...) intervenções em atividades 

produtivas geradoras de renda, tais como exploração de restaurantes, pousadas, cinemas e 

outras atividades de lazer (...)”(FIDEM, 1977: 25), que estavam circunscritas ao objetivo de 

transformar Olinda em pólo de lazer cultural e turismo da Região Metropolitana do Recife, já 

pronunciado no PDLI. 

Conseqüências decorrentes da adoção dessa estratégia foram alarmadas com o PPSH/RMR: 

“Outro tipo de substituição é de certos serviços, como bares, restaurantes, galerias, etc., 

visando o aproveitamento do surto de turismo na área. Isso também expulsa a população 

local, cuja tranquilidade é quebrada pelos ruídos e outras interferências" (FIDEM, 1978: 110). 

Entretanto, a pesquisa documental não conseguiu identificar um levantamento de usos no 

casario histórico na década de 1970, descobrindo-se apenas por fontes orais alguns dos 

estabelecimentos existentes nessa época:158 o Bar Cantinho da Sé, no Alto da Sé; um bar na 

Ribeira; o Bar Ecológico, situado na Praça do Carmo; o atual Clube Atlântico; o Bar da 

Rampa, no Mercado Eufrásio, e um Bar no final da Rua do Amparo, em frente ao Clube 

Vassourinhas. 

                                                 
157 Abaixo-assinado dos moradores, encaminhado ao Prefeito Germano Coelho, em 14/11/1979, data da 
Assembléia Geral de criação da AMOA, somando 43 assinaturas. 
158 Em conversa informal com a arquiteta e urbanista Virgínia Pontual, com a arquiteta Maria Alice dos Anjos e 
com a historiadora Aneide Santana. Todas residentes de Olinda na década de 1970. 
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Os novos estabelecimentos comerciais, principalmente os de característica notívaga, estavam 

contribuindo para a gradual evasão dos moradores nativos, por ocasionarem perturbações ao 

caráter residencial do sítio, como o substancial aumento do fluxo de veículos nas ladeiras e 

ruas estreitas, com população flutuante, perturbações sonoras, insegurança pública, dentre 

outros aspectos, que pouco eram disciplinados pela municipalidade. Dentro dessa perspectiva, 

uma outra importante atuação de moradores representados pela AMOA, em 1979, foi a 

organização de um abaixo-assinado, em que os mesmos se posicionavam contrários à 

restauração que o poder público se propunha a fazer no Mercado da Ribeira. Esse projeto 

previa a instalação de um restaurante panorâmico no local, visando proporcionar infra-

estrutura ao setor turístico da cidade. Além dessa atividade vir a restringir a então utilização 

do edifício, como local de encontros, festas, exposições artísticas, ela era pouco condizente 

com os usos anteriores do mesmo - açougue e centro de arte e artesanato. 

Combatendo a instalação de um restaurante panorâmico, as lideranças da AMOA apontaram 

as interferências urbanas, arquitetônicas, culturais e infra-estruturais que esse uso ocasionaria 

e avaliaram a função como incompatível com a vocação do sítio: “Restaurantes panorâmicos 

se encontram em todas as partes do mundo. Vêm de um turismo que não se integra na 

comunidade, e no caso, não cria empregos compatíveis com a vocação histórico-cultural de 

Olinda”.159 Demonstrando o conhecimento do campo da preservação patrimonial, com vista à 

manutenção das atividades coerentes com as características do sítio, tais moradores 

propuseram: 

(...) acreditamos que a comunidade olindense e o turismo, poderiam ganhar muito 
mais com a utilização do local como uma Cooperativa de Artesãos de Olinda, 
restaurando assim, inclusive, um uso artístico-cultural que já foi dado ao Mercado 
nos tempos do Atelier da Ribeira.160 

Nesse caso, reportaram-se à condição das atividades artísticas decorrentes do Movimento da 

Ribeira, em 1964. Esse documento somou 67 assinaturas e foi encaminhado às autoridades 

competentes, além de ser discutido no I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de 

Olinda, no final de 1979. A conclusão de seu encaminhamento foi a recomendação, elaborada 

nessa ocasião, de que a intervenção a ser implantada no Mercado da Ribeira deveria estar em 

sintonia com as expectativas dos moradores locais, o que legitimava sua atuação: 

                                                 
159 “Recomendações do I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda”, Diário Oficial de Olinda. 
Olinda, 11 de janeiro de 1980. Ano II. Nº 3. p. 02-03. 
160 ____ . idem. 
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34º. Que se altere o projeto de restauração da Ribeira, retirando-se a proposta de 
restaurante panorâmico e seja a área utilizada para uma cooperativa de artesãos, 
conforme pedido constante do abaixo-assinado encaminhado pelos moradores 
da área, ao SPHAN, FUNDARPE e ao Centro de Preservação dos Sítios Históricos 
de Olinda, e que consta dos anais desse encontro.161 (grifos nossos) 

De fato, no ano seguinte foi instalada no Mercado da Ribeira a sede da Oficina Guaianases de 

Gravura, com atividades de mostras e técnicas de gravura, liderada pelos artistas plásticos 

João Câmara e Delano, mas contando com a participação de vários outros artistas associados. 

Essa Oficina já se havia organizado como sociedade civil e registrada em cartório desde 1979, 

mas apenas inaugurada na Ribeira em meados de 1981, com o desenvolvimento do projeto de 

restauro voltado para esse fim.162 

Mesmo com os significativos apelos ao bem-estar dos moradores e à preservação do sítio, a 

mobilização mais evidente do período de 1980, empreendida pelos membros da AMOA, foi 

uma campanha para alertar a Compesa a respeito dos vários períodos sem água no sítio 

histórico, ou seja, era uma reivindicação para reaver as boas condições de habitabilidade, na 

perspectiva da manutenção da qualidade de vida. 

Como identificou o Projeto Cura Olinda e, recentemente, Novaes (1990), o aumento 

demográfico de Olinda não foi acompanhado pelo melhoramento e ampliação de sua infra-

estrutura urbana, o que resultou em precariedade no sistema de abastecimento de água: “Falta 

água há vários dias em Olinda e os moradores atravessam situação de verdadeira calamidade 

pública.”163 

Assim, do mesmo modo que o movimento “Olinda pede socorro”, os membros da AMOA 

elaboraram um panfleto intitulado “COMPESA EXPLORA – OLINDA QUER ÁGUA”, 

distribuídos em número de cinco mil, com o objetivo de convocar “todas as associações de 

bairro e a população em geral para uma Assembléia” (Panfleto, 1980). Percebe-se, então, a 

possibilidade de existência de outras associações nas redondezas e a ampliação da área de 

abrangência desse movimento para além dos limites do sítio histórico. 

                                                 
161 ____ . idem. 
162 “Mercado da Ribeira terá uma oficina para gravuristas”, Jornal do Commercio, 15/05/1980; “Oficina 
Guaianases de Gravura: a retomada da tradição artística”, Diário de Pernambuco, 10/10/1980; “Marco Maciel 
reabre hoje antigo Mercado da Ribeira”, Diário Oficial, 23/07/1981. 
163 “Denunciado descaso da Compesa em Olinda”, Diário de Pernambuco, Recife, quarta-feira, 05/04/1978. 
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Esse documento, de produção artesanal, 

adotou recursos visuais e textuais com 

dotes artísticos, visando atingir grande 

parcela de moradores (imagem 50). Na 

parte superior, o nome da reunião envolve 

o desenho de uma torneira sem água – 

também aludindo ao problema a ser 

discutido. A parte textual indicou o abuso 

da Companhia ao cobrar dos moradores a 

água não consumida, e a convocação à 

participação para decidir sobre “as formas 

de encaminhar as reivindicações da 

população” (Panfleto, 1980). 

 

Imagem 50: Panfleto, 1980. 

Fonte: acervo AMOA. 

Dessa vez, a reunião aconteceu no antigo “Forró Cheiro do Povo”, atual Clube Atlântico de 

Olinda, situado na Praça do Carmo, pela previsão de uma maior participação dos moradores, o 

que não aconteceu.164 Destaque-se que esse clube constituía o ponto de encontro da elite de 

Olinda e Recife em seus eventos sociais, nas décadas de 1940-1950. 

O resultado dessa reunião foi a elaboração e aprovação de oito medidas a serem reivindicadas 

à Compesa pelos moradores, em que a principal delas foi a formalização de uma ação 

popular: 

A ação popular contra a Compesa deverá ser impetrada pela Associação dos 
Moradores e Amigos de Olinda, através do advogado José Arnaldo Amaral, e os 
moradores presentes à Assembléia foram unânimes em afirmar, durante as 
discussões, que só ‘medidas judiciais’ poderão resolver o problema d´água em 
Olinda (“Povo de Olinda move ação contra Compesa”, Jornal do Commercio, 
24.04.1980). 

                                                 
164 Segundo entrevista com Maria Alice dos Anjos, moradora de Olinda desde 1972 e membro da Associação, 
em 07.02.2007. 



136 

 

A notícia de uma ação empreendida pela AMOA, com a colaboração de um advogado, 

demonstra a adoção de medidas judiciais para o atendimento das reivindicações. As demais 

manifestações públicas que a AMOA se comprometeu a dirigir contra a Compesa foram: 

A Associação dos Moradores e Amigos de Olinda deverá (...) iniciar, também, a 
fixação de faixas em vários pontos da cidade protestando contra a falta d´água e que 
chamaram também de ‘falta de respeito e dignidade da Compesa’.  

(...), entre elas [as medidas de pressão à Compesa] um enterro simbólico da 
companhia de abastecimento de água, a ser realizado no início de maio pelas ruas da 
cidade, com participação de blocos de carnaval (“Povo de Olinda move ação contra 
Compesa”, Jornal do Commercio, 24.04.1980). 

As esparsas referências a essa campanha não indicam o desfecho da situação. Mesmo assim, 

pode-se inferir que esse movimento refletiu o desejo dos moradores de formalizarem suas 

reivindicações e darem visibilidade ao protesto. 

Com o passar do tempo, a atuação da AMOA em favor da proteção da cidade foi perdendo 

fôlego pela própria dificuldade em manter a continuidade do envolvimento dos moradores nas 

questões. Os registros documentais relativos à tanto foram escassos, o que indica, 

possivelmente, uma baixa participação desses moradores na luta por eles iniciada. Parece que 

a formalização da associação arrefeceu os ânimos e as mobilizações e campanhas tornaram-se 

pífias. Um dos fatores associados a tanto, segundo a arquiteta Maria Alice dos Anjos, em 

entrevista em 07/02/2007, foi a pouca capacidade de as reivindicações empreendidas pelos 

moradores recentes se fazerem inteligíveis pelos moradores nativos e, conseqüentemente, 

serem absorvidas por eles. O fato era que os moradores nativos detinham pouca afinidade com 

o campo da preservação do patrimônio, o que dificultava substancialmente a identificação dos 

fatores de risco ao acervo, e, desse modo, impedia sua maior adesão às mobilizações 

empreendidas pelos moradores recentes. Tal dificuldade, somada a outras, ocasionou a perda 

de estímulo na continuidade às investidas por parte dos membros da AMOA, o que favoreceu 

sua dissolução por volta de dois anos após sua fundação, exatamente no final de 1981. 

Embora o tempo de atuação da Associação tenha sido reduzido, parece ter se revelado 

significativo o papel desempenhado por seus membros na defesa do patrimônio cultural de 

Olinda, no sentido de tornar públicas suas inquietações. No entanto, o objetivo maior, que era 

garantir a proteção ao patrimônio cultural de Olinda, parece que ainda deixou a desejar. Esse 

fato pôde ser confirmado por um documento que sinalizava a situação de risco que persistia 
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no contexto de Olinda, organizado e elaborado no ano 2000 por alguns dos membros da 

AMOA que ainda moravam no sítio histórico. 

Esse documento, intitulado “Olinda Ameaçada”, representou uma manifestação desse grupo 

reivindicando melhorias no sítio histórico e apontando que, no ano 2000, os problemas já 

assinalados ainda permaneciam, a saber, a falta de conservação dos monumentos históricos, o 

tráfego indisciplinado dos veículos e seu estacionamento em lugares inadequados, as 

ocupações irregulares e a descaracterização do casario. Outros problemas também 

evidenciados, mas que ainda não haviam sido alvo de protesto pelos membros da AMOA, 

foram a descaracterização do carnaval, a poluição visual causada por anúncios publicitários, o 

lixo público e a aparente rede de fiação aérea e posteamento público, por se tratar de um sítio 

histórico, que é diferenciado do restante da cidade. 

Constava como objetivo do documento “Alertar a opinião pública, os meios de comunicação e 

administração municipal sobre o grave processo de deterioração que o Sítio Histórico vem 

sofrendo, (...)”.165 Em complementação, encontra-se um abaixo-assinado que somou um total 

de 1.532 assinaturas, tanto de moradores do perímetro tombado como de possíveis ‘amigos’ – 

aqueles externos ao sítio –, ou seja “(...) artistas, arquitetos, lideranças comunitárias, 

engenheiros, médicos, economistas, sociólogos e outros técnicos das mais diversas áreas do 

saber”,166 tendo sido encaminhado à então prefeita Jacilda Urquisa. 

Em anexo ao documento, há referências ao movimento empreendido pelos moradores em 

1979, “Olinda pede socorro”, como o panfleto e parte das reportagens de jornais que 

noticiaram as repercussões, além de registros fotográficos dos riscos que incidiam no sítio, 

remetendo à voz da população residente naquele momento. Com tal constatação, registra-se 

que, pouco mais de 20 anos após a realização desse movimento, os problemas apontados 

pelos moradores ainda permaneciam no sítio, inclusive como objeto de contestação pelos 

mesmos. 

No curso da atuação da AMOA foi registrada a participação institucionalizada de seus líderes 

no I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural, quando foi ampliada a discussão aos 

técnicos e moradores, de modo integrado, sobre modos de intervir no sítio para garantir a 

salvaguarda patrimonial, no final de 1979. 

                                                 
165 Dossiê Olinda Ameaçada, 28 de junho de 2000, p. 3. 
166 ___ idem. 
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4.4 O I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda: a experiência de 

participação institucionalizada 

A experiência de participação institucional da AMOA, no âmbito da salvaguarda do Sítio 

Histórico de Olinda, ocorreu no I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural da Olinda, 

entre novembro e dezembro de 1979, no Museu de Arte Sacra de Pernambuco e na Igreja da 

Sé de Olinda. Esse encontro, promovido pelo então SPHAN/Pró-Memória, foi apoiado pelo 

Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes e da Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE). Contou com a colaboração 

das demais esferas do campo patrimonial que, além do IPHAN, estavam presentes a Prefeitura 

Municipal de Olinda e membros da AMOA, mas também a Fundação Roberto Marinho. 

Essa iniciativa fazia parte do ciclo de seminários instituídos por Aloísio Magalhães em sítios 

históricos do Brasil. Acreditando que a conservação de tais áreas deveria estar em sintonia 

com a vocação das comunidades locais, e não devido à exclusiva dinamização do turismo, 

como era preconizado nas convenções internacionais de salvaguarda (Magalhães, 1985: p. 

182-183), promoveu encontros e seminários nos sítios históricos de Ouro Preto (MG), 

Diamantina (MG), Cachoeira (BA), Parati (RJ), Goiás (GO), Olinda (PE), dentre outros, para 

que os moradores participassem das discussões sobre a preservação.167 Segundo opinião de 

Fonseca (1996: 156): 

Embora se possa questionar a representatividade dos que falavam em nome dessas 
comunidades – à medida em que se vivia um tempo hostil às manifestações 
democráticas – esse tipo de iniciativa pelo menos trazia para a esfera pública dessas 
cidades a questão da preservação de seu patrimônio cultural. 

O então momento político marcado pela abertura à democracia conduzia ao compartilhamento 

da responsabilidade da preservação entre técnicos e moradores, inserindo a proposta de 

Aloísio em um marco da institucionalização da participação da sociedade civil no campo da 

salvaguarda patrimonial, até então pouco explorada pelo órgão de preservação federal. 

Foi com esse caráter inovador que ocorreu o I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de 

Olinda, abrindo espaço para a participação dos moradores nas discussões pela salvaguarda do 

sítio histórico. O destaque à aproximação entre técnicos e moradores foi divulgado nos jornais 

de circulação: “resultados concretos e positivos só podem ser alcançados a partir da 

                                                 
167 Detalhes sobre esses seminários estão nas Revistas do IPHAN publicadas em 1979, nº 1, 2 e 3. 
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contribuição dos técnicos aliada à vivência e à participação da própria comunidade”.168 O 

edital de convocação desse encontro refletiu a perspectiva de Aloísio Magalhães como 

objetivo central: 

Criando condições para esse processo de gestão, o Governo do Estado não pretende 
que esse encontro se fixe apenas no levantamento de problemas, mas, sobretudo, 
que se transforme em um fórum de propostas de ações. E, ainda mais, que cada 
participante, como indivíduo ou como coletivo social, indique também a sua 
forma de contribuição e explicite os seus comprometimentos com as medidas 
que visam restabelecer os níveis desejados de qualidade paisagística, cultural e 
urbanística que Olinda merece ter. (...) Debater os problemas de Olinda e propor 
soluções viáveis é o desafio que a comunidade de Olinda está convidada a enfrentar 
(Edital do I Encontro, nov/1979). (grifos nossos) 

Em anexo ao Edital do I Encontro havia um jornal com a seleção de algumas notícias, 

crônicas e denúncias que se reportavam à temática a ser debatida, “(...) enfim, expressa uma 

parte da voz do povo. Diz dura e cruamente o sentimento da comunidade olindense em 

relação às mutações que sofre a cidade. (...) sintetiza e esclarece os objetivos da reunião.“ 

(Edital do I Encontro, nov/1979). (grifos nossos)169 Algumas das matérias referenciaram o 

movimento “Olinda pede Socorro”, evidenciando a atuação da população residente nas causas 

patrimoniais, o que se coadunava com as reivindicações dos moradores em combate ao 

intenso tráfego. 

A participação dos moradores e, principalmente, dos membros da AMOA nesse encontro foi 

significativa. Mesmo que ainda não tenha sido possível a identificação de documentos que 

registrassem quantitativamente a participação, notícias de jornal e revista historiaram a 

atuação dos membros da Associação nos debates.170 Na noite de abertura do encontro, por 

exemplo, os moradores organizaram uma peça teatral, o Teatro de Sombras, cuja temática era 

a depredação do sítio histórico ocasionada pelo intenso tráfego de veículos – um dos 

problemas mais discutidos. 

Aloísio Magalhães, no discurso de encerramento do I Encontro em Defesa do Patrimônio 

Cultural de Olinda, em 02/12/1979, intitulado “Elogio ao Paradoxo”, situou sua condição 

                                                 
168 “Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda”, Jornal do Commercio, 27/11/1979. 
169 Entre as matérias existentes: “Olinda soterrada”, Diário de Pernambuco, 31/05/1979; “Palácio de Olinda 
ameaça ruir”, Jornal do Commercio, 11/07/1979; “Unesco denuncia o fim de Olinda”, Diário da Noite, 
05/06/1979; “Monumentos de Olinda podem ruir”, Diário de Pernambuco, 30/05/1979; “Olinda pede Socorro”, 
Diário da Noite, 18/05/1979; “Olinda não está ameaçada apenas por deslizamentos” e “Varadouro é 
humanizado”, Diário de Pernambuco, 29/07/1979. 
170 “A Associação dos Moradores discutindo o seu espaço”, Revista do IPHAN nº 3, nov/dez/1979, p. 7-8, “Povo 
e técnicos debatem defesa de Olinda”, Jornal do Commercio, 01/12/1979, “Olinda é diagnosticada e espera a 
receita”, Diário de Pernambuco, 02/12/1979. 
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como paradoxo: ao mesmo tempo em que se posicionava como membro da comunidade (com 

o convívio e o vínculo afetivo), tornara-se especialista responsável pela preservação do 

patrimônio. Sentia-se objeto e sujeito de um mesmo fato (Magalhães, 1985). 

As recomendações elaboradas nesse encontro somaram um total de 76, direcionadas para o 

patrimônio natural, histórico e urbano de Olinda, e foram construídas com base na 

participação dos moradores, objetivando conferir um tratamento ao sítio histórico 

fundamentado na vocação de sua comunidade, assim como acreditava Aloísio Magalhães. 

Tais recomendações deram especial relevo à participação: 

6. O Encontro faz um apelo aos técnicos dos órgãos envolvidos com o Sítio 
Histórico para que discutam com os moradores, a formulação de seus planos, 
ouvindo as verdadeiras necessidades e aspirações da população, respeitando seus 
princípios de conhecimento de causa local e de seus interesses específicos.171 (grifo 
nosso) 

Reiterando o compromisso com a população residente quanto ao direcionamento do 

planejamento urbano do sítio, menciona-se a recomendação 39ª, relativa àquele projeto de 

Restauração do Alto da Sé, de 1975, e a 42ª: 

39ª. [que sejam mantidas] as atividades das tapioqueiras, cuscuzeiros, da população 
local, retirando as demais que se configuram como barracas, e que provocam 
problemas de lixo, saneamento e tráfego. O projeto não deverá conter proposta de 
remoção dos moradores da encosta da Sé, semelhante ao projeto da FUNDARPE, 
elaborado para aquela área; (...) 

42ª. Que nos projetos de restauração dos monumentos ou de conjuntos urbanos, as 
prioridades na definição das edificações a serem restauradas, assim como dos seus 
usos, sejam decididos a partir dos interesses reais da comunidade pretendendo-
se, dessa forma, uma maior utilização da comunidade envolvida, ao invés dos usos 
de caráter restritivos, de interesse exclusivamente turístico, que comumente vem 
ocorrendo. 172 (grifos nossos) 

Além disso, as recomendações relativas ao Patrimônio Urbano de Olinda, que somaram mais 

de trinta, abordaram essencialmente medidas preservacionistas para a situação do tráfego 

indisciplinado no sítio histórico. Até mesmo o diretor da 3ª Diretoria do IPHAN no Recife, 

Dr. Ayrton Carvalho, chamou a atenção para “que sejam implantadas medidas de urgência de 

                                                 
171 “Recomendações do Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda”, Diário Oficial de Olinda. 
Olinda, 11 de janeiro de 1980. Ano II. Nº 3. p. 02-03. 
172 ____ idem. 
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controle de tráfego e de respeito absoluto a tranqüilidade dos moradores de Olinda, como 

prioridade na preservação do espírito da cidade”.173 

Na prática, verificou-se que, a partir de 1980, no período das festividades momescas, as 

ladeiras e ruas do sítio histórico passaram a ter restringido o acesso de veículos, como 

conseqüência dos movimentos, campanhas, reuniões e, principalmente, do I Encontro, que 

evocaram tal posicionamento.174 Outra confirmação desse fato partiu de Melo (1982: 21): "Na 

Cidade Alta era permitido o trânsito de veículos nos dias de momo. Hoje, entretanto apenas os 

veículos dos moradores na parte alta da cidade, têm lugar reservado para estacionamento." 

A relevância das recomendações elaboradas no I Encontro fez com que a municipalidade, por 

meio da FCPSHO, adotasse-as como prioridades de atuação nos anos seguintes. Esse fato 

pôde ser constatado nas Atas das reuniões do Conselho de Preservação dos Sítios Históricos 

de Olinda (PMO/FCPSHO, 1983), inclusive evocando a participação de membros da AMOA 

nessa instância, a fim de contribuírem para a implementação das ações (PMO/FCPSHO, 

1983: 07). Entretanto, a atuação da AMOA parece ter se limitado aos registros ora relatados, 

inclusive pelo fato de sua curta duração. 

Ainda na gestão de Germano Coelho, foi identificada a criação da Secretaria de Ação 

Comunitária, cujos objetivos, dentre outros, eram “estimular o processo de conscientização, 

mobilização e organização popular, [assim como] fortalecer o trabalho das entidades 

existentes e incentivar o surgimento de associações de moradores em todos os bairros de 

Olinda.”175 Nesse contexto, tal Secretaria foi responsável pela implementação do “Projeto 

Comunidade”, fundamentado na participação dos moradores, então reunidos por bairros, para 

o equacionamento dos problemas junto ao poder público, quando foi evidenciado o 

surgimento de associações e conselhos de moradores nas áreas periféricas ao sítio.176 

Entretanto, sem vestígios de que tais organizações tivessem desempenhado qualquer esforço a 

favor da preservação do sítio histórico. 

 

                                                 
173 Entre as comunicações proferidas no I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda, publicadas no 
Diário Oficial de Olinda. Olinda, 11 de janeiro de 1980. Ano II. Nº 3. p. 02-03. 
174 “Esquema de trânsito de Olinda começa sábado”, Diário de Pernambuco, 14/02/1980; Diário de Pernambuco, 
16/02/1980. 
175 “Olinda é a força do povo”, Diário de Pernambuco, 31/10/1982. 
176 ____ idem. 
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4.5 Conclusões parciais 

O recorte temporal em estudo destacou movimentos e campanhas públicas empreendidos 

pelos moradores do Sítio Histórico de Olinda em prol da preservação do patrimônio cultural. 

Desses, o movimento “Olinda pede Socorro” parece ter alcançado maiores repercussões no 

contexto da salvaguarda, tanto pela existência de significativas fontes documentais relativas à 

sua ocorrência e desdobramentos, como por ter adquirido uma certa continuidade no tempo, 

desencadeando a criação de uma associação de moradores empenhada nas mesmas causas 

preservacionistas. 

Quando da ocorrência desse movimento, o sítio histórico estava perdendo, gradualmente, sua 

característica tranqüila para a exploração pelo turismo. O plano de desenvolvimento local 

elaborado e implantado no início da década de 1970, referendado em seguida pela legislação 

urbanística municipal, foi determinante para a identificação do potencial turístico do sítio 

histórico e nas recomendações de transformação de Olinda em pólo de visitação nacional e 

internacional. Com tamanho respaldo, os programas e projetos governamentais executados 

desde então detinham um perfil voltado à população flutuante e, assim, guardava pouca 

relação com o modo de vida tradicional do lugar, que era a habitação. Desse modo, conflitos 

foram evidenciados quando a atração pelo uso do lugar, com atividades geradoras de público 

e tráfego, e mesmo de circulação de ônibus e veículos pesados, passou a se delinear com 

riscos ao patrimônio construído e às boas condições de habitabilidade.  

Diante de tal panorama de ameaça, quando o lugar de que se trata é um sítio histórico, é que 

se destacou a iniciativa dos líderes ou pessoas mais atuantes do movimento “Olinda pede 

Socorro”, que essencialmente compunham o grupo de moradores recentes do sítio histórico, 

caracterizado por uma intelectualidade. Evidentemente, o distinto perfil em questão - 

arquitetos, artistas, historiadores, acadêmicos, ambientalistas, dentre outros -, com afinidades 

no campo da conservação urbana, detinha facilidade na identificação dos riscos que estavam 

incidindo no sítio histórico, o que pouco era perceptível aos moradores nativos. Além dessa 

prerrogativa, a aproximação de alguns deles do campo da política cultural possibilitou garantir 

a visibilidade e a repercussão que o movimento buscava atingir, atraindo a atenção das 

autoridades responsáveis pela proteção desse acervo. Desse modo, deve-se destacar que, nesse 

aspecto, os movimentos então relatados não caracterizavam uma participação massiva nem 

popular, mas substancialmente uma participação seletiva. 
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Ainda é preciso retomar que, mesmo a pesquisa enfocando a atuação dos moradores, a 

investigação documental identificou que não eram apenas esses atores que conclamavam a 

preservação do sítio histórico, mas também parte do corpo técnico e político do local, como 

foi o caso da luta empreendida por Fernando Coelho. 

Favorável a esse momento foi o contexto político de transição do regime militar à 

redemocratização nacional, o que conferia legitimação aos movimentos sociais. Desse modo, 

havia uma convergência de interesses e de iniciativas propositivas, registrada entre o corpo 

técnico patrimonial e os moradores do sítio histórico, para assegurar a proteção do acervo. 

A interpretação das fontes relativas aos movimentos e campanhas aconteceu no sentido de 

caracterizar a atuação dos moradores, identificando as ameaças que incidiam sobre o sítio, as 

reivindicações formuladas e os objetivos a que se propunham. A difusão dessas notícias por 

meio dos jornais de ampla circulação foram importantes para demonstrar a repercussão que 

tais movimentos atingiram e para sensibilizar os demais moradores e as autoridades quanto às 

questões reivindicadas. 

É importante destacar, igualmente, que os moradores responsáveis por tais mobilizações 

públicas entendiam a preservação do sítio associada ao disciplinamento dos veículos, à 

manutenção das características originais do casario e aos usos compatíveis com o caráter 

residencial do lugar, destacando a condição de tranqüilidade específica de Olinda – o que 

denotava um certo romantismo nessas reivindicações. Ainda foi observada uma certa proteção 

exclusivista desses moradores para com o sítio histórico, ao combaterem a exploração 

indevida pelos visitantes que não tinham a sensibilidade da preservação, demonstrando, por 

vezes, reações hostis. Todavia, ao mesmo tempo em que praticavam atitudes adversas às 

pessoas externas ao sítio, guardavam pequena interação com os moradores nativos. 

As dificuldades encontradas pelos moradores para garantirem a preservação do sítio, visto 

denunciarem, por vezes, o descaso dos órgãos competentes, ainda se agravariam, na medida 

em que estava sendo homologada a ampliação do polígono de tombamento federal dessa 

cidade. Conseqüentemente, essa determinação demandaria maior abrangência de 

responsabilidades, permanecendo o IPHAN, como autoridade federal responsável pela 

proteção patrimonial, com a mesma estrutura de então. 
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Conquistas pontuais alcançadas pelas pressões e mobilizações dos moradores foram 

verificadas ao longo da narrativa, como a participação em reuniões sobre o encaminhamento 

do planejamento da preservação do sítio, especialmente em se tratando dos problemas do 

tráfego, iniciando a aproximação dos mesmos nas discussões com o corpo técnico 

patrimonial. Para reforçar a atuação, os mesmos criaram e formalizaram uma associação, a 

AMOA - fundamental para firmar a representatividade dos demais moradores e o 

comprometimento com as causas em análise. Ainda que tenha tido pouca duração, a AMOA 

notabilizou-se por reivindicar a sintonia das intervenções propostas para o sítio com as 

expectativas dos moradores do lugar, por combater usos estranhos ao sítio e por pleitear boas 

condições de habitabilidade para os moradores. Na curta trajetória de sua existência, a 

participação de seus membros no I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda 

garantiu aos moradores o papel de atores na conservação do sítio histórico, ao contribuírem na 

formulação das recomendações de intervenção no sítio em conjunto com os técnicos. 

Diante desse relato, não há como deixar de reconhecer o papel efetivo desempenhado por 

essas mobilizações. Porém, as limitações quanto à participação quando institucionalizada, seja 

pela pouca representatividade dos moradores no Conselho de Preservação, seja pela 

eventualidade do I Encontro, parecem ter impedido maiores conquistas. E ainda, uma vez que 

os moradores obtiveram respaldo das autoridades responsáveis pela preservação do sítio, 

dispondo-se a reuniões e debates para garantir a inserção de suas expectativas nas 

recomendações de intervenção do sítio, a exemplo do I Encontro em Defesa do Patrimônio 

Cultural de Olinda, o retorno esperado não foi substantivo para assegurar a salvaguarda 

patrimonial. Uma constatação para esse fato, mesmo não constituindo uma evidência 

concreta, pode ser a existência do dossiê “Olinda Ameaçada”, no ano 2000, que confirmava a 

permanência dos problemas no sítio histórico. 
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CAPÍTULO 5: A criação e atuação da Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta 

(SODECA, 1984 a 1992) 

Após a atuação dos moradores recentes do Sítio Histórico de Olinda, no final da década de 

1970, em favor da preservação do acervo cultural, é apenas em 1984 que um grupo de 

moradores volta a dar continuidade aos movimentos e campanhas públicas, seguindo os 

mesmos objetivos. 

Na ebulição das discussões informais, foi criada a Sociedade Olindense de Defesa da Cidade 

Alta (SODECA), uma associação de moradores com o intuito de igualmente formalizar a luta 

pelas causas preservacionistas locais. Sua fundação, em 09/09/1984, partiu da estruturação e 

aprovação do Estatuto Social, para formalizar e direcionar as ações desse grupo de moradores. 

Cabe destacar que esse documento foi essencialmente o mesmo que fundamentou e registrou 

a AMOA, escolhido possivelmente pela afinidade de seus autores com o campo da 

preservação do patrimônio e pelas repercussões dos movimentos ocorridos desde então. Desse 

modo, a SODECA, concebida como “uma Sociedade de proteção à cultura e às tradições 

Olindenses. Uma Sociedade para defender a Cidade Alta (...)” (SODECA, Histórico, s/data), 

tinha como objetivos:  

a) promover e defender os bens e valores culturais, arquitetônicos e paisagísticos de 
Olinda antiga; b) promover e defender a qualidade de vida dos moradores nas 
decisões dos órgãos públicos e privados que lhes digam respeito; c) apoiar e 
fomentar a atuação das sociedades congêneres no Município de Olinda (SODECA, 
Estatutos Sociais, 1986). 

Entendendo a Cidade Alta como uma denominação popular do sítio histórico, ou seja, a “(...) 

área do Município de Olinda tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e coordenada pela Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda” 

(SODECA, Estatutos Sociais, 1986), os moradores buscaram afirmar-se como atores no 

processo de salvaguarda patrimonial. Com a idéia de que o sítio histórico era “suporte físico 

não só de expressões urbanas e arquitetônicas, mas também de práticas culturais socialmente 

identificadas e amplamente reconhecidas” (SODECA, 1989), os membros da SODECA 

persistiam nas reivindicações preservacionistas empreendidas pela AMOA, assim como 

confirmou o histórico da entidade:  

Motivados pela necessidade de dar continuidade a um movimento 
anteriormente existente de moradores, em proteção dos valores culturais, 
ambientais, arquitetônicos e paisagísticos, como também, ao que se refere ao resgate 
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da vida na Cidade Antiga de Olinda, a comunidade decidiu fundar uma nova 
Associação (SODECA, Histórico, s/ data). (grifos nossos) 

Todavia, diferentemente da AMOA, não foi identificado qualquer movimento ou campanha 

pública de visibilidade, por parte dos moradores, que desdobrasse na criação da SODECA, 

fato que remete a uma reanimação da atuação da AMOA. Aliadas a tanto, estiveram as 

inquietações dos moradores quanto às repercussões do Carnaval no sítio histórico, razão 

evidente no depoimento de um de seus fundadores, Alexandre Aguiar: 

A SODECA partiu de uma reação contra o carnaval, pois havia uma tendência à 
descaracterização do sítio. Nesse momento, a SODECA se reunia nos Quatro 
Cantos, com alguns moradores, que tinham a necessidade de discutir isso mais 
profundamente. Então, foi, na verdade, a partir de uma tendência do Carnaval de 
descaracterização, que cria mecanismos de pressão na população (depoimento de 
Alexandre Aguiar, membro da SODECA, concedido em 01/09/2006). 

As primeiras discussões quanto aos efeitos do carnaval no sítio histórico demonstraram a 

afinidade desse grupo de lideranças com a realização do evento, ou mesmo com suas raízes 

culturais que eram identificadas com tal manifestação, além das perturbações ocorridas no 

acervo construído e no caráter residencial do lugar. Desse modo, aproveitando o panorama da 

gestão municipal favorável à participação, quando estava sendo implantado o projeto de 

recuperação do patrimônio habitacional de Olinda, fundamentado na participação dos 

moradores, o Projeto-Piloto Olinda (PPO),177 e reagindo contra as transformações que 

estavam incidindo no sítio – circunscritas à veemência do tráfego, do turismo e do 

entretenimento, é que a SODECA caracterizou sua atuação. Destacando-se que, desde 1983, 

esse município estava sob administração do Prefeito José Arnaldo, do PMDB2, quando o 

mesmo favoreceu a continuidade da luta pela preservação do sítio histórico, até o final de seu 

mandato, em 1989. 

Além dessas variáveis terem possibilitado a criação e atuação da SODECA, o panorama 

político nacional estava sendo marcado com a campanha das Diretas Já, eclodida em 1984, 

como embrião do ideal participativo. A proliferação de movimentos sociais em todo o país, 

nesse momento, buscava a sua representatividade, que ainda não estava garantida pelos canais 

institucionais. O final do regime militar se deu com a nomeação de Tancredo Neves para 

Presidente, tendo José Sarney como vice, dando início ao período da Nova República, em 
                                                 
177 A execução do PPO estimulou o caráter associativo dos residentes, incentivando a participação das 
associações já existentes e a criação de novas associações e conselhos, organizados por ruas ou bairros, de modo 
a atingir um maior número de moradores (FCPSHO/PMO, 1984). Assim, ao mesmo tempo em que o poder 
público instituía espaços de participação, por meio de reuniões e debates periódicos – alguns até ocorridos na 
sede da SODECA -, os moradores sentiam-se atores no planejamento da conservação e confiantes em reivindicar 
das autoridades a almejada salvaguarda. 
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1985. Essa nova fase política caracterizou-se, segundo Singer e Brant (1980), por uma certa 

autonomia dos movimentos sociais face ao Estado e sua institucionalização, o que favoreceu o 

comprometimento com a cidadania. Com a morte de Tancredo, Sarney foi empossado, 

levando à legalização os partidos comunistas e outras organizações de esquerda, que estavam 

na clandestinidade, conferindo legitimidade aos diversos segmentos da sociedade civil. Dentre 

outras questões, foi registrada a aprovação das eleições diretas para presidente, o direito de 

voto aos analfabetos, o resgate dos partidos políticos alijados do poder e a conclamação à 

Constituição. Num contexto receptivo à participação, os movimentos sociais voltaram a se 

ampliar e diversificar, inserindo a voz das minorias, como mulheres, negros, homossexuais, 

crianças, índios, e o meio-ambiente. De acordo com Bem (2007), esses novos movimentos 

não se esgotaram apenas em demandas por inserção socioeconômica, mas pleitearam uma 

ampla reformulação dos padrões culturais. A partir de 1985, quando ocorreram as primeiras 

eleições municipais diretas após a queda do regime militar, foram vivenciadas experiências 

mais consolidadas de gestão participativa em esfera local.178 Entretanto, há que destacar que a 

inferência de Sader (1987: 15) se conflitua com essa questão: “o incremento da participação 

popular pelos governos eleitos democraticamente é pouco significativo, sendo que a estrutura 

de relações de poder em quase nada se modificou.” 

Para sua formalização, além de oficializado o Estatuto Social, a SODECA foi registrada como 

contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal, em 23/03/1987, e como parceira cultural 

junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural (CPC), do Ministério da 

Cultura, em 15/09/1987, tendo em vista pleitear benefícios fiscais em projetos e ações de 

cunho cultural (Ministério da Cultura, 1987). Tais iniciativas estavam inseridas na intenção de 

seus líderes de promoverem a preservação das expressões culturais do sítio histórico. 

Em sua organização, a SODECA foi estruturada com uma Coordenadoria Executiva e um 

Conselho de Representantes, em que os membros eram escolhidos por meio de eleições. 

Dentre os que estavam à frente da Coordenadoria Executiva, na primeira gestão, o advogado 

Roberto Freire, como Coordenador Administrativo; o arquiteto Arnaldo Gedanken, como 

Coordenador de Planejamento, e o músico Alexandre Aguiar, como Coordenador Financeiro. 

                                                 
178 Foi desse período a eleição de Jarbas Vasconcelos (PMDB) para Prefeito do Recife, sendo apoiado pela 
esquerda política e pelas lideranças populares, o que significou um importante passo à frente no processo de 
democratização local. Sua gestão foi marcada pela inserção das camadas populares nas negociações com o poder 
público local, como uma ruptura com o passado autoritário. Demonstrando a significativa capacidade 
organizativa dos segmentos populares, foi registrada até 1986 a criação de 67,7% das associações de moradores 
no Recife que não contaram com o estímulo e a interferência dos partidos políticos (Silva et all, 1988: 70). 
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Na composição do primeiro Conselho de Representantes, estavam o jornalista Selênio 

Homem, Cláudia Nigro, o economista Cristovam Brito, a professora e funcionária da 

Prefeitura Elma Bezerra Marques da Silva, Juvino Nery, Francisco Caraciolo, José de Oliveira 

Serpa, o carnavalesco Antônio Aurélio Sales e Severino Lima de Oliveira.179 Esse corpo de 

representantes ficou à frente da associação até 1988, correspondendo à gestão do Prefeito José 

Arnaldo. De modo simultâneo, a diretoria da FCPSHO fora comandada pelo jornalista Ivan 

Maurício (de 1984 a 1986), seqüenciado pela arquiteta Sônia Calheiros (de 1986 a 1988).180 

A liderança da SODECA, entre 1989 e 1991, coincidindo com a gestão do Prefeito Luís 

Freire, foi composta por Tales Vital, Cláudia Nigro e Antônio Mendes, na Coordenação 

Executiva, e por Alfredo Pinheiro, Vera Milet, Giuseppe Baccaro, Geisa de Andrade, José 

Serpa, Valter Antônio Ferreira, Selênio Homem e Elma Bezerra Marques da Silva no 

Conselho de Representantes,181 muitos dos quais atuantes na associação desde sua fundação. 

Apenas em 1997 houve alterações na composição da liderança, embora não fosse muito 

diferente dessa182. 

Diante de tais verificações, percebe-se que a composição das lideranças da SODECA foi 

bastante heterogênea, reunindo tanto os moradores nativos do Sítio Histórico de Olinda como 

os membros da anterior associação, que caracterizava o grupo dos moradores recentes do 

local - os arquitetos, historiadores, arqueólogos, advogados, jornalistas, dentre outros. 

Todavia, a substancial participação dos moradores nativos favoreceu a manutenção de boas 

relações sociais com o conjunto da população do sítio histórico. 

Com esse conhecimento inicial, o presente capítulo trata da atuação dos moradores, 

essencialmente representados pela SODECA, nos movimentos e campanhas pela preservação 

do Sítio Histórico de Olinda. As principais interferências combatidas pelos mesmos, que 

ameaçavam a perda da qualidade de vida e dos valores patrimoniais do lugar, foram a 

intensificação e o indisciplinamento dos veículos nas ruas históricas e a proliferação de bares, 

boates e outros usos em condição conflituosa com o caráter residencial do sítio, muitos dos 

quais se agravavam no período momesco, quando também se registravam ameaças de 

descaracterização da festa tradicional. Cabe salientar que tais interferências tiveram maior 
                                                 
179 “Defesa da Cidade Alta elege diretoria”, Diário de Pernambuco, 12/05/1985. Parte desses moradores foi 
apontada por Alexandre Aguiar, em depoimento concedido em 01/09/2006, como nativos do sítio histórico. 
180 No entanto, até a conclusão dessa pesquisa, não foi possível o acesso às Atas de reuniões ou lista dos sócios, 
caso existam, com registros dos demais integrantes dessa entidade. 
181 SODECA, Resultado das Eleições, maio de 1989. 
182 SODECA, “Informativo Provisório da SODECA”, nº 1, 12/06/1997. 
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relevo a partir da conquista do título de Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade por 

Olinda, em 1982, quando então foi registrada uma intensa divulgação do sítio ao mercado 

turístico. Desse modo, a questão central que orienta o capítulo é a de que, mesmo os 

movimentos empreendidos pelos membros da SODECA tendo alcançado visibilidade, 

repercussões e demandado adequações à gestão da conservação do sítio histórico, o desafio da 

salvaguarda patrimonial de Olinda ainda permaneceu. 

É necessário ainda destacar que, simultaneamente à criação da SODECA, foi noticiado o 

surgimento de uma outra associação com finalidades similares: “divulgar as coisas de Olinda 

e lutar pela preservação do patrimônio natural e cultural da humanidade”.183 Organizada 

essencialmente por intelectuais, como o jornalista Luiz Beltrão, o artista e advogado Olímpio 

Bonald, o ex-prefeito Germano Coelho, o escritor José Luiz Delgado e o presidente da 

Academia Olindense de Letras, Djalma Viana, a Sociedade Brasileira dos Amigos de Olinda 

(SOBRADO), como foi denominada, parece não ter acumulado nenhuma experiência de 

atuação, haja vista a ausência de fontes documentais sobre suas possíveis iniciativas. Desse 

modo, especial atenção foi conferida à atuação dos moradores representados pela SODECA. 

 

5.1 A SODECA e o carnaval do Sítio Histórico de Olinda 

As inquietações dos moradores quanto às tendências de descaracterização do carnaval 

realizado no sítio histórico foram decorrentes das grandes proporções que a festa passou a 

assumir, principalmente em razões da intensa procura por turistas ou pessoas externas ao 

local. À medida que são narradas as discussões levantadas por esses moradores, são 

destacados os efeitos da intensificação do turismo no sítio, presentes no bojo de suas críticas. 

De acordo com registros, a primeira reunião com os técnicos da municipalidade e os 

moradores, também organizadores do evento, que posteriormente iriam incorporar-se à 

SODECA, ocorreu no final de 1983.184 Essa ação tornou-se uma prática desde então, 

conclamada essencialmente pelos moradores, ampliando a participação.185 Tais fatos foram 

rememorados, em especial, por matérias de jornais e, em menor medida, por documentos 

                                                 
183 “Criada associação para valorização de Olinda”, Diário de Pernambuco, 14/06/84; João Alberto, “Nova 
sociedade”, Diário de Pernambuco, 18/06/84. 
184 “Olinda planeja Carnaval de 84 e faz reuniões”, Jornal do Commercio, 02/10/1983. 
185 “Sodeca discute medidas que protejam áreas olindenses”, Diário de Pernambuco, 28/01/1985. 
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produzidos pela associação. Em uma das reuniões, um coordenador da SODECA, Roberto 

Freire, justificou sua posição a favor da realização do evento, desde que disciplinado e se 

resguardando suas características tradicionais: 

(...) acredita que com descentralização dos superconcentrados focos de folia, com 
uma maior disciplina ao trânsito (evitando-se principalmente, o tráfego de veículos 
nas áreas tombadas) e uma racional exploração comercial de áreas urbanas ocupadas 
por barracas de bebidas e lanchonetes, além de um melhor atendimento às 
agremiações desfilantes, tudo isso pode contribuir (...) (“Olinda: o melhor carnaval 
do País”, Diário de Pernambuco, 26/01/1986). 

De fato, a descrição do então carnaval de Olinda por suas palavras pouco se assemelha ao 

evento típico do sítio histórico. Até então, essa festa era freqüentada e organizada pelos 

moradores locais, auxiliados pelos artistas plásticos, que lá também residiam, na decoração 

das ruas e casario histórico e na composição das troças e blocos carnavalescos. O frade 

beneditino D. Hildebrando, do Mosteiro de São Bento, confirmou: “as pessoas que desfilam 

nas agremiações são as mesmas que desfilam nas procissões e o espírito de doação da 

comunidade, embelezando a cidade para o carnaval, é o mesmo que preside a ação das 

confrarias religiosas”,186 destacando o sincretismo do sagrado com o profano também 

presente no sítio histórico. O caráter singelo da festa foi destacado pelo antigo prefeito 

Barreto Guimarães: “Tudo é simples, tudo tem a marca do povo, tudo caracteriza o amor à 

Olinda e o incontrolável desejo de protegê-la.”187 

Segundo Harchambois e Pontual (2007), o evento momesco “contribuía para o fortalecimento 

do sentimento de identificação da população local com os festejos e com o sítio histórico”, 

possivelmente por serem os moradores os organizadores da festa. Entretanto, a partir de 1981, 

quando o sítio já detinha o título de Monumento Nacional e o carnaval desse ano fora em 

comemoração à tal conquista,188 o evento passou a ser qualificado como “maratônico”.189 Não 

foi à toa que Melo (1982: 13) registrou: “Olinda nunca reuniu tanta gente no seu carnaval 

como em 81”.190 

Desde então, sinais de descaracterizações do evento e do sítio histórico, decorrentes do porte 

da festa, foram alertados pelos moradores locais, dentre eles o advogado Olímpio Bonald e o 
                                                 
186 “Carnaval de Olinda transformado em autêntica festa de família”, Jornal do Commercio, 17/02/1980. 
187 “Carnaval de Olinda”, Diário de Pernambuco, 25/02/1980. 
188 Para tanto, a municipalidade instituiu o Decreto nº 002/81, que ampliou oficialmente o carnaval de 1981 para 
onze dias, em homenagem ao título honorífico, o que, substantivamente, contribuiu para intensificar o número de 
visitantes ao sítio. 
189 Em nota do Diário de Pernambuco, 08/03/1981. 
190 De acordo com Melo (1982: 34-35), o ano de 1981 foi o que atraiu mais foliões, registrando em torno de 
360.000 pessoas. 
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economista Clóvis Cavalcanti191 - entretanto, sem registros de que tenham falado em nome da 

SODECA. O grande volume de automóveis, de barracas, de pessoas e a intensa divulgação 

publicitária, que, conseqüentemente, ocasionavam pressões sobre o casario, como a 

sobrecarga na deficiente rede de esgoto e o aumento dos riscos de desabamento, constituíam 

os problemas apontados por esses moradores. Enquanto Bonald criticava as empresas que 

passaram a patrocinar o evento, denominando-as de “cogues”, remetendo aos antigos conflitos 

entre os moradores nativos de Olinda e os que não detinham raízes no sítio, Clóvis Cavalcanti 

foi mais enfático: “Olinda é uma cidade sitiada (...) [submetida a] um processo lento, porém 

inexorável, de destruição, que atinge tanto as edificações públicas quanto as históricas 

edificações particulares.”192 

De acordo com matéria de jornal da época: “o verdadeiro ‘boom’ do Carnaval de Olinda, nos 

últimos anos motivou mudanças de comportamento na população residente no sítio histórico 

da cidade. Um fato típico dessa nova atitude é a comercialização de tudo, inclusive do uso de 

sanitários.”193 

Esse registro demonstra que a ocorrência da festa passou a representar uma opção lucrativa 

para parte dos moradores do sítio, o que modificava o caráter tradicional do evento, muito 

embora essa exploração econômica também tenha acarretado o abandono do local por alguns 

moradores, no período carnavalesco, devido ao modo de exercício da atividade comercial e ao 

mau uso da cidade pelo intenso fluxo de visitantes: “Os moradores de Olinda, particularmente 

da cidade alta, já começaram a fugir do carnaval. Nesse período um bando de seguidores de 

Átila invadem a cidade e lá praticam toda a série de desmandos.”194 Aliada a tal fato, estava a 

condição de aluguel do casario durante o evento, o que denota uma mudança do perfil da 

festa, motivada por pessoas externas ao sítio. Especialmente a partir de 1984, foi iniciado o 

cadastramento dos imóveis, quartos e áreas de acampamento para locação durante o carnaval, 

sob a direção da Secretaria de Turismo de Olinda. 

                                                 
191 Olímpio Bonald, “Regresso do carnaval de Olinda?”, Diário de Pernambuco, 09/03/1982; Clóvis Cavalcanti 
foi citado por Luzanira Rego, em Isto É, 30/06/1982, p. 53. 
192 Clóvis Cavalcanti foi citado por Luzanira Rego, em Isto É, 30/06/1982, p. 53. 
193 “Cartaz gera muitos problemas para a cidade”, Diário de Pernambuco, 16/02/1983. 
194 Gilvan da Costa Filho, em “Fuga de Olinda”, Diário de Pernambuco, 28/01/1983. 
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O incentivo à hospedagem de visitantes em 

Olinda durante o carnaval chegou a tal ponto que 

alguns dos moradores instalaram, irregularmente, 

cabanas no alto das árvores para aluguel (imagem 

51). Assim, ao mesmo tempo em que a 

municipalidade cuidava de proporcionar infra-

estrutura turística de apoio à festa, favoreceu as 

tendências à sua descaracterização.  

Desse modo, as constantes ameaças ao acervo 

cultural de Olinda - os deslizamentos dos morros, 

as depredações dos monumentos e casario e o 

intenso tráfego de veículos - eram intensificadas 

com a visitação durante o carnaval, o que 

agravava significativamente as possibilidades de 

preservação do acervo195. 

Imagem 51: cabana no alto das árvores. 

Fonte: “Aluguel em Olinda dispara. É 

difícil uma boa localização”, Jornal do 

Commércio, 21/01/1988. 

Não sem razão, foi recorrente entre as matérias de jornal a designação de predatório ao 

carnaval, “Carnaval na venerada Olinda é predatório, destruidor e iconoclasta”,196 e ao 

turismo ocorrido no sítio histórico, “a cidade de Olinda não está em condição de receber o 

fluxo turístico, geralmente predatório, (...) na época do Carnaval, depois de ter sido 

reconhecida como patrimônio natural e cultural da humanidade”.197 Até mesmo os artistas 

plásticos locais reagiram contra tal situação por meio de pichações nos muros do sítio 

(imagem 52). 

                                                 
195 Cabe destacar que, mesmo datada de 2002, a elaboração de um diagnóstico do Sítio Histórico de Olinda por 
alunos do curso de especialização em Gestão do Patrimônio Cultural, do Centro de Estudos Avançados da 
Conservação Integrada (CECI), apontou que a ocorrência do carnaval no sítio consistia em um dos fatores de 
risco para a conservação do acervo construído. 
196 Rubem Franca. Cartas. Diário de Pernambuco, 16.02.1983; “Olinda: melhor carnaval do País”, Diário de 
Pernambuco, 26/01/1986. 
197 “Olinda não suporta fluxo de turistas”, Diário de Pernambuco, 16/12/1982; “José Arnaldo: Turismo é 
predatório em Olinda”, Diário de Pernambuco, 16/12/1982; “Turismo será dinamizado”, Diário da Noite, 
05/09/1983; “Em perigo e pobre: assim é Olinda”, Diário de Pernambuco, 01/09/1985. 
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Uma dessas manifestações expôs a 

frase “Bloco Venha, mas não 

destrua”, inscrita em um 

estandarte de agremiação 

carnavalesca, que condicionava a 

receptividade aos turistas às 

características especiais do sítio 

histórico. Todavia, enquanto 

representava uma reivindicação, 

evidenciava a ausência de 

fiscalização pública, quando o 

objeto alvo da ação era um sítio 

histórico mantido sob proteção. 

Imagem 52: Pichação em muro, 1983. 

Fonte: Revista Isto É, 21/12/1983. 

A associação entre a conquista da titularidade da UNESCO e o aumento do fluxo do turismo 

em Olinda, observado principalmente durante o carnaval, foi estampada nos jornais, “(...) o 

título rendeu à cidade de Olinda uma ampliação do turismo local”,198 questão que foi avaliada 

pelos membros da SODECA:  

(...) a distinção conferida pela UNESCO não resultou, ao longo desses anos, numa 
contrapartida eficaz de ações do governo (Federal, Estadual, Municipal), capaz de 
dotar o Sítio Histórico de um equipamento urbano (...) compatível com a vocação 
turística da Cidade e ágil o suficiente para acompanhar a demanda decorrente da 
exploração dessa atividade econômica (documento s/ identificação, acervo 
SODECA, 28/12/1994). 

Com a prerrogativa do reconhecimento internacional, os bens culturais inscritos na Lista do 

Patrimônio Mundial da UNESCO assumem um valor universal de destaque e, portanto, são 

inseridos nos destinos mais explorados pelo turismo. Conseqüentemente, há uma emergência 

na sua valorização. Em contrapartida, esse benefício chegou a ser lamentado pelo sociólogo e 

morador de Olinda Joaquim Arruda Falcão, um dos fundadores da anterior AMOA, no 

entanto, sem registros de que o mesmo tenha atuado junto à SODECA: “(...) com tanto 

sucesso e tanta proteção, o resultado não poderia ser outro: Olinda aceleradamente se destrói. 

Nunca esteve tão ameaçada.”199 

                                                 
198 “Olinda chega a 453 anos temendo descaracterização”, Diário de Pernambuco, Cidade, Recife, domingo, 
13/03/1988. 
199 Joaquim Falcão, “Destruída, mas sob proteção”, Revista Isto É, 21/12/1983, p. 27. 
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No bojo dessas discussões, houve o despertar para a exploração imobiliária do casario 

histórico indicado por um corretor: “Comecei a vender imóveis para estrangeiros quando 

Olinda virou patrimônio histórico”,200 o que remete à condição do sítio a partir de 1982. De 

acordo com essa matéria, a venda de imóveis do Sítio Histórico de Olinda no mercado 

internacional aconteceu pelo maior poder aquisitivo dos estrangeiros, confirmado pelo 

depoimento de Kleber Dantas, dono da Pousada do Amparo, situada no sítio histórico: “(...) 

Houve uma valorização muito grande dos imóveis. Nos últimos dois anos, o preço deve ter 

triplicado. Eles [os estrangeiros] têm um poder de compra maior.”201 Assim, enquanto 

intensificava o turismo no sítio histórico, a titularidade internacional contribuía para a 

valorização imobiliária do mesmo. 

Nesse contexto, pelo fato de o sítio histórico ter sido definido como um pólo de lazer cultural 

e de turismo nacional e internacional nos planos, projetos e programas governamentais da 

década de 1970, a realização do carnaval passou a ser tratada como um dos principais ativos 

do município. Mesmo assim, as opiniões dos intelectuais divergiram quanto às possíveis 

contribuições dessa exploração turística para o município, a exemplo de Joaquim Falcão.202 O 

mesmo discordou quanto à receita gerada para a cidade nesse período, devido aos prejuízos 

com a limpeza e a recuperação física do sítio no período pós-festa, e quanto à aproximação do 

turista das manifestações culturais típicas do sítio, haja vista que a inserção de shows e de 

empresas patrocinadoras na organização do evento impossibilitavam o visitante de desfrutar 

de uma expressão autêntica. Desse modo, a então proporção do carnaval pouco reforçava a 

preservação de seu caráter tradicional e do acervo histórico edificado de Olinda. 

Como atitude efetiva de apelo a um carnaval para e pelos moradores, os filiados à SODECA 

empreenderam a promoção de um concurso de decoração de fachadas do casario histórico no 

carnaval de 1989. A iniciativa foi divulgada pelos jornais e noticiada em emissoras de 

televisão - Globo e Manchete -, congregando um considerável número de participantes.203 

Como meio de estimular a participação dos moradores, foi estabelecida uma premiação para 

                                                 
200 Inês Andrade, “Estrangeiros redescobrem Pernambuco”, Jornal do Commercio, Economia, Recife, 
29/07/2007. 
201 ____ idem. 
202 Joaquim Arruda Falcão, “Carnaval de Olinda”, Jornal do Commercio, Recife, terça-feira, 01/02/1983. 
203 “Até as casas disputam a melhor ornamentação”, Diário de Pernambuco, Recife, 09/02/1989, p. A-18; 
“Carnaval de Olinda: as escolhas e os blocos”, s/identificação, Sábado, 11/02/1989. Ressalte-se que essas 
reportagens foram encontradas afixadas em painel expositivo da SODECA, juntamente com fotos das fachadas 
ornamentadas, possivelmente registradas pelos membros da associação. 
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os vencedores. No documento “Aos moradores da Cidade Alta!” (SODECA, 1989), a 

SODECA expôs:  

Costumava-se, antigamente, decorar as casas com criatividade e carinho, 
demonstrando, assim, a vontade de participar ativamente dos festejos carnavalescos. 
Lamentavelmente esse costume caiu em desuso, salvo raras e honrosas exceções. 
Para fazer reviver o antigo e belo costume, a SODECA, neste carnaval, realizou um 
concurso para premiar a decoração mais bela e original. Participaram cerca de 85 
casas. 

Além disso, os membros da SODECA produziram um painel expositivo com fotografias dos 

imóveis participantes, o qual ficou à mostra em sua sede, e registraram o evento em slides, 

convidando os demais moradores a discutirem sua organização: “Espera-se contar com a 

participação dos interessados para, juntos, analisarmos os acertos e erros, no objetivo de 

aprimorarmos esse evento” (SODECA, “Aos moradores da Cidade Alta!”, 1989). O 

conhecimento dessa iniciativa permitiu constatar o compromisso dos moradores com a 

proteção do acervo cultural de Olinda. 

Também no ano seguinte, em 1990, a SODECA registrou os resultados negativos do carnaval, 

em painel expositivo, fotografando as ruas históricas antes e após a realização do evento. Esse 

painel, intitulado “Grito de Alerta da População: Carnaval de 1990” e “Saldo do Carnaval: o 

que fica pra Olinda”, constituiu um meio de alertar e sensibilizar os demais moradores e as 

autoridades para os danos decorrentes da festa. Também significou uma ação de fiscalização 

do evento por parte dos moradores membros da SODECA. 

Por empreender iniciativas na perspectiva da proteção e manutenção das características 

tradicionais do carnaval, destaca-se, ainda, que em 1994 a SODECA foi convidada a emitir 

um Parecer sobre a realização de um evento festivo no pátio externo do Mosteiro de São 

Bento - a área de preservação rigorosa do Sítio Histórico de Olinda. Possivelmente, a pouca 

aproximação desse evento com as manifestações culturais locais e a conseqüente sobrecarga 

de pessoas no sítio levou ao seguinte posicionamento: 

(...) o que se tem observado é um crescente desvirtuamento cultural da originalidade 
no que tange a verdadeira produção da cultura local, (...). A realização de festas e 
eventos descaracterizadores da tradição olindense, (...) além de ferir garantias e 
direitos fundamentais do cidadão morador da área, assegurada pela Constituição 
Federal (...), desequilibra a lição de tratamento equânime que deve ser conferido aos 
visitantes e aos moradores (...).204 

                                                 
204 Documento s/ título, acervo SODECA, 28/12/1994, p. 03. 
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Essas palavras, além de identificarem sinais de descaracterização nos eventos culturais de 

Olinda, relacionaram a realização daqueles eventos de grande porte com a perda dos direitos 

dos cidadãos, prescritos na Constituição Federal de 1988, possivelmente em se tratando dos 

artigos 215 e 216. Ainda nesse documento, foram pontuados os incômodos dessas 

festividades reclamadas quando ocorridas no sítio histórico, a saber, a poluição e depredação 

dos espaços públicos e do casario, a proliferação de comércio ambulante, a obstrução das ruas 

e ladeiras e o aumento da violência social e do tráfego de veículos.205 Posicionando-se 

contrários a tanto, os membros da SODECA sugeriram sua descentralização para áreas 

externas ao sítio, a exemplo do Complexo de Salgadinho. 

Ainda que ações da SODECA em combate às descaracterizações do carnaval se tenham 

desdobrado para além do recorte temporal da pesquisa, 1992, cabe destacar a criação e 

implementação da Lei municipal nº 5118/97, por pressões dos moradores. Por meio dessa 

normativa, voltada para o disciplinamento do evento, foi constituída uma Comissão 

Permanente do Carnaval, que contou com a participação de membros da SODECA entre seus 

representantes, com o papel de equacionar as ameaças. Posteriormente, essa normativa foi 

revisada e atualizada, constituindo a Lei nº 5.306/2001, conhecida por Lei do Carnaval. 

Atualmente, sabe-se que a SODECA vem conseguindo manter uma sistemática de reuniões 

com foco na realização do carnaval, no intuito de equacionar os riscos ao patrimônio durante 

o evento e a perda da qualidade de vida da população residente. Inclusive, tem conseguido 

inserir a participação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no controle e 

monitoramento da festa. Entretanto, as insatisfações por parte dos moradores ainda 

permanecem, assim como evidenciou Alves Dias, artista plástico e morador de Olinda desde 

1965: “Melhor o carnaval antigo que o de hoje. Saudade do passo, dos caboclos de lança, da 

La Ursa. Os bonecos não são nossos. (...) Hoje, muita violência. (...) Não há benefício para a 

cidade. (...) Deviam transferir o carnaval para outro lugar” (Harchambois e Pontual, 2007: 

14). Recentemente, as manifestações dos moradores contrários às ameaças advindas do 

Carnaval têm-se refletido em bandeiras pretas dispostas nas fachadas do casario, com as 

seguintes frases de protesto: “Saudade dos antigos carnavais”, “Foco de animação da Ribeira 

nos impede de ver a Pitombeira”, “Deixem as agremiações passarem”, “Eu quero um carnaval 

de família”, “O desafio de preservar é nosso”, e outras (imagens 53 e 54). 

                                                 
205 ____ idem, p. 05-06. 
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Imagem 53: faixas de protesto, março/2006. 

Fonte: Juliana Barreto. 

Imagem 54: faixa de protesto, março/2006. 

Fonte: Juliana Barreto. 

Assim, a atuação da SODECA no combate às tendências de descaracterização do carnaval que 

acontece no sítio histórico, fato que motivou a estruturação da associação, foi mais 

caracterizada pelo acompanhamento do evento por meio de registros fotográficos 

documentados em painéis expositivos, pela produção de pareceres com avaliações do mesmo 

e por campanhas que buscavam resgatar antigos hábitos, como a decorações de fachadas para 

a festa. Ao longo do tempo, os moradores alcançaram a participação em reuniões junto com 

os técnicos do corpo patrimonial local, para discutir o controle do carnaval. 

 

5.2 A SODECA e a luta contra a substituição de moradores por atividades turísticas e 

comerciais 

Desde que constatado o expressivo aumento do turismo no Sítio Histórico de Olinda,206 foram 

registradas transformações nesse acervo cultural, enfaticamente combatidas pelos moradores 

locais e membros da SODECA. Nessa circunstância, o Alto da Sé foi um potencial alvo de 

exploração pela visitação turística, tanto por constituir um dos trechos mais antigos da 

ocupação urbana, como por deter uma visão privilegiada do sítio histórico e do Recife. Não 

sem razão, passou a ser duramente reclamada por moradores do entorno, assim como foi o 

caso de Arthur Carvalho: 

                                                 
206 Também referendado pela conquista do prêmio “Município Turístico de 1983”, patrocinado pelo Jornal do 
Commercio em colaboração com a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo – ABRAJET, e 
do troféu “Cidade Turística do Ano”, pelo jornal carioca Última Hora, ambos na mesma época. Registrados em 
“Olinda vai receber Prêmio de Turismo”, Jornal do Commercio, 22/04/84; “Olinda escolhida cidade turística do 
ano e ganha troféu”, Diário de Pernambuco, 22/06/1984. 
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Para eles [os visitantes externos], a Sé nada tem a ver com patrimônio natural nem 
cultural da humanidade. É um lugar qualquer onde se deve apenas tomar pico, 
beber, transar, promover desordens, quebra-quebras, dar tiros, pendurar contas nos 
botequins e se picar deixando as ruas e ladeiras prenhes de preservativos, copos e 
garrafas quebradas (“Alto da Sé, Diário de Pernambuco, Recife, 20/04/1987, A-7). 

Essas palavras confirmam o tipo de exploração turística que ocorria no local, pouco 

aproximada de um lazer contemplativo ou cultural, o qual era estimulado pela municipalidade 

e defendido pelos moradores representados pela SODECA: 

Entendemos por turismo – sob a ótica sócio-cultural – a visitação ordeira de pessoas 
que procuram as cidades históricas para conhecer suas igrejas e museus, os sabores 
de sua cozinha típica, a riqueza do folclore, as amenidades do mar (...), a variedade 
do artesanato (Selênio Homem, “Sodeca adverte: Há um complô contra José 
Arnaldo”, Diário de Pernambuco, Recife, 01/11/1987). 

No Alto da Sé foi identificada a exploração por comerciantes informais, que instalaram 

barracas nos espaços públicos da praça e passeios (imagem 55 e 56), inclusive alguns deles 

chegaram a ‘lotear’ o local e alugá-lo aos barraqueiros menos favorecidos, consolidando uma 

prática descaracterizadora da paisagem e do uso público.207 

  

Imagem 55: barracas informais no Alto da Sé. 

Fonte: “Ambulantes invadem o Alto da Sé”, Diário de 

Pernambuco, 06/07/1985. 

Imagem 56: barracas informais no Alto da Sé. 

Fonte: “Cidade Alta apreensiva com lei sobre 

veículos”, Diário de Pernambuco, 31/03/1987. 

Desse modo, além de descaracterizarem a paisagem histórica, as barracas improvisadas 

geravam incômodos aos moradores do entorno, atraindo uma significativa quantidade de 

visitantes, mais propensos a um lazer notívago do que a um turismo cultural, intensificando 

diretamente o fluxo de veículos no local. Tais conflitos repercutiram, inevitavelmente, em 

reações dos moradores, que organizaram um abaixo-assinado solicitando medidas restritivas 

                                                 
207 Problemas noticiados em reportagens como “Alto da Sé é ameaça aos moradores”, Diário de Pernambuco, 
27/04/1986; “A Solução da Sé terá negociação”, Na Ponta da Língua, 18/08 a 31/08/1985; “Novo plano para 
preservar o Alto da Sé”, Diário de Pernambuco, 06/06/1986. 
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ao local, sem registros de intermediação da SODECA, sendo o mesmo enviado ao Prefeito. 

Um trecho desse documento, que não contém o número de quantos moradores o assinaram, 

confirmou o mau uso do local e o sentimento de insegurança social: 

Nós moradores, somos os mais prejudicados com o caos que ali [Alto da Sé] se 
instalou provocando um verdadeiro favelamento da área, além de desordem, 
arruaças, assaltos e outros crimes agravados pela estupidez do trânsito de veículos, 
impedindo até mesmo o nosso sagrado direito de ir e vir.208  

Entretanto, anteriormente à realização do abaixo-assinado, a pressão dos moradores contrários 

ao funcionamento dos estabelecimentos irregulares no Alto da Sé já havia resultado na 

derrubada de um deles, a “Barraca de Bina”, por fiscais da municipalidade (imagem 57) – o 

que demonstrou que tal medida ainda não tinha sido suficiente para a coerção do uso irregular 

do local. 

 

Imagem 57: demolição de barraca informal no Alto da Sé. 

Fonte: “Derrubada de bar em Olinda causa protesto”, Diário de Pernambuco, 28/09/1984. 

Ainda por pressãos dos moradores, foram aprovadas duas legislações específicas de 

ordenamento do Alto da Sé, de autoria do vereador Fernando Gondim – uma que proibia o 

estacionamento de veículos em trecho desse local, e outra que assegurava a relocação das 

barracas informais para o Mercado Público do Varadouro, que estava por ser restaurado.209 

Além disso, foram instituídas reuniões entre técnicos e moradores - alguns representantes da 

                                                 
208 “Moradores de Olinda querem Alto da Sé sem barraqueiros”, Diário de Pernambuco, 30/06/1985. 
209 Medidas registradas na reportagem “Carros obstruem o Alto da Sé”, no Diário de Pernambuco, 07/08/1984. 
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SODECA -, visando ao cadastramento dos comerciantes informais para sua relocação. 

Entretanto, pouco foi efetivamente implantado.210 

Possivelmente os conflitos entre os interesses dos moradores e os dos visitantes e donos de 

tais estabelecimentos informais tenham impedido o equacionamento dos riscos, como a 

posição do babalorixá Pai Edu, proprietário do ‘Palácio de Iemanjá’, construção irregular na 

encosta da Sé: “Não encontro razões para essa medida que só prejuízos podem acarretar aos 

operários, que vivem daquele comércio”.211 Não sem razão, a prevalência quanto ao bem-estar 

dos moradores era clara por parte da gestão municipal: “A intenção da PMO é manter os 

moradores, porque eles são os maiores responsáveis pela preservação do local, além de 

contribuir de forma decisiva para a manutenção do carnaval de Olinda, considerado um dos 

melhores do País.” 212 

No entanto, a ostensiva introdução de estabelecimentos informais não foi apenas constatada 

no Alto da Sé, mas em várias ruas do sítio histórico - Amparo, Bernardo Vieira de Melo, 

Misericórdia, 13 de Maio, Quatro Cantos e Praça de São Pedro (FCPSHO/PMO, 1984), onde 

o casario foi reformado para abrigar bares, boates e restaurantes, sendo reclamado pelos 

demais moradores: “Segundo denuncia José Serpa, o popular Zeca, residente na rua do 

Amparo há 37 anos, nada menos de nove bares estão concentrados nessa área, num raio 

inferior a 100 metros.”213 

De acordo com levantamento realizado pela SODECA nesse período, “84 bares do acervo 

barroco da ameaçada Olinda atraem nos fins-de-semana, (...) mais de cinco mil carros por 

noite. Isso representa um contingente de 15 mil pessoas”,214 que circulavam no setor de 

proteção rigorosa do Sítio Histórico de Olinda. Essa situação suscitou a reflexão de Joaquim 

Falcão: “(...) é pouca cidade para muito uso. Pois cada um quer ocupar Olinda à sua maneira. 

E são muitos os que querem tirar proveito desse patrimônio cultural da humanidade.” 215 

                                                 
210 “Mudanças na Sé serão pacíficas”, Jornal do Commercio, 13/02/1985; “Ambulantes invadem o Alto da Sé”, 
Diário de Pernambuco, 06/07/1985; “A solução da Sé terá negociação”, Na Ponta da Língua, 18/08 a 
31/08/1985. 
211 “Pai Edu não concorda com a retirada de barracas da Sé”, Diário de Pernambuco, 22/12/1985. 
212 Depoimento Dulcinéia Schunck, arquiteta da Fundação Nacional Pró-Memória, que acompanhou estes 
procedimentos, em “Novo plano para preservar o Alto da Sé”, Diário de Pernambuco, Recife, 06/06/1986. 
213 Wilde Portela, “Carros e bares assustam Olinda”, no Diário de Pernambuco, 01/12/1985. 
214 Selênio Homem, “Olinda está perdendo sua identidade cultural”, Diário de Pernambuco, Recife, 14/12/1986, 
p. A-24. 
215 Joaquim Falcão, “Destruída, mas sob proteção”, Isto É, 21/12/1983, p. 27-28. 
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A pouca receptividade à introdução de usos ligados ao turismo e à vida noturna no casario 

histórico pelos moradores locais foi indicada em pesquisa realizada em 1983, por técnicos da 

FCPSHO, especialmente em ruas do perímetro tombado, quando apenas 4,4% dos 

entrevistados eram favoráveis à introdução de bares e 4,2% de boates no sítio histórico 

(FCPSHO/PMO, 1984). Os usos mais recomendados pelos moradores foram consultório 

(37,5%), farmácia (32,9%) e mercearia (29,2%)216, que reforçavam o caráter eminentemente 

residencial do sítio e indicavam a resistência dos moradores à substituição do uso residencial 

por atividades comerciais e de lazer. 

Em consonância com os resultados dessa pesquisa, há registros da atuação da SODECA na 

organização de um abaixo-assinado, no final de 1985, para a interdição do Bar Brasil e do Bar 

do Gaúcho, ambos funcionando no sítio histórico (SODECA, Histórico, s/ data). Além da 

resistência à multiplicação do uso comercial no sítio pelos moradores, o jornalista e membro 

da SODECA Selênio Homem ainda apontou conseqüências dessa situação: 

Tudo começou por volta dos anos 80, a partir do momento em que turistas de todas 
as procedências e mesmo recifenses ricos e entediados redescobriram a Cidade e, ao 
que parece, arremedando Duarte Coelho, teriam exclamado: ‘Ó linda situação para 
um badernaço’. Por conta disso, dezenas de famílias já se mudaram dos sítios 
históricos e hoje se refugiam saudosos nas vilas de Cohab (Selênio Homem, 
“Olinda está perdendo sua identidade cultural”, Diário de Pernambuco, Recife, 
14/12/1986, p. A-24). (grifos nossos) 

As vilas da Cohab mencionadas em seu discurso eram os conjuntos residenciais construídos 

nas áreas periféricas ao sítio histórico nos anos 1960, que conformaram os bairros de Vila 

Popular, Ouro Preto, Jardim Brasil, dentre outros, assim como foi demonstrado no capítulo 

anterior. Possivelmente, seu depoimento pode indicar um outro fenômeno de substituição do 

perfil dos moradores, muito embora não tenham sido encontrados registros mais consistentes 

que justifiquem tal reflexão. Entretanto, documentos indicam que na década de 1990 a 

predominância do sítio se mantinha pelo uso residencial.217 

                                                 
216 Essa pesquisa foi realizada em junho de 1983, por equipe da FCPSHO na Área de Preservação Rigorosa do 
Sítio Histórico de Olinda, abarcando 377 imóveis das R. do Amparo, São Bento, 27 de janeiro, 13 de Maio, Lad. 
Misericórdia, Prudente de Morais, Bernardo Vieira de Melo, Praça João Alfredo, Travessa do Monteiro, Antônio 
Machado, Rua Saldanha Marinho, Sete de Setembro, Porto Seguro, Bica dos 4 Cantos e Cel. Joaquim 
Cavalcanti. 
217 Pesquisa cadastral realizada em parte dos bairros do Carmo, Varadouro, Bonfim, Guadalupe, Amaro Branco e 
Bonsucesso, pertencentes ao polígono de proteção rigorosa, pela FCPSHO, em 1991. Indicou que, dos 1.584 
imóveis levantados, 80,5% eram residenciais, enquanto que apenas 16,6% eram voltados para o uso de comércio, 
serviços, ou uso religioso (Maia, 1991). 
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Como recurso para atingir a visibilidade e sensibilização geral dos moradores do sítio 

histórico e das autoridades competentes, os membros da SODECA produziram uma Carta 

Aberta, que foi publicada em jornal de circulação local e exposta em sua sede. Um trecho 

desse documento evidencia a alteração na qualidade de vida dos moradores, destacando a sua 

condição de pertencimento ao local: 

A força viva de uma cidade é um elemento Humano, o cidadão que nela se fixa e 
que com ela mantém relações telúricas e sentimentais. É neste contesto que a 
comunidade Olindense que habita o Sítio Histórico, viu-se, de uma hora para outra, 
solapada de seu direito mais sagrado, que é o de desfrutar de um atendimento 
mínimo de seu bem-estar. (...) Lembrem-se, V. Sas., que Olinda antes de ser 
Patrimônio da Humanidade é, em primeiro lugar, um patrimônio de sua 
comunidade.218 (grifos nossos) 

A posição dos moradores também expressou um conflito: “Além da descaracterização 

completa da cidade antiga esses bares acabam com o sossego característico da área, 

perturbando a tranqüilidade dos moradores.” 219 

Em seqüência, os membros da SODECA recorreram ao vereador Fernando Gondim para o 

equacionamento da situação. Possivelmente, o fato de esse político ter apresentado um projeto 

de lei à Câmara de Vereadores, em 1983, com o objetivo de demolir ou retirar os bares e 

restaurantes irregulares da orla de Olinda, e esse ter sido aprovado, pode ter representado uma 

esperança a mais para os moradores. De fato, Fernando Gondim sensibilizado pelos embates 

ocorridos entre os moradores da faixa litorânea e os proprietários desses estabelecimentos, 

apresentou o referido projeto, alegando ser “(...) do conhecimento de todos, os enormes 

prejuízos que vem causando à população a proliferação de bares da orla marítima, 

notadamente na praia do Bairro Novo.”220 Os bares comprometiam o visual da paisagem 

litorânea e acarretavam todo tipo de poluição. Aprovada em seguida, essa norma desencadeou 

a demolição e a retirada de vários deles,221 o que estava de acordo com os anseios dos 

moradores. 

                                                 
218 Esse documento foi resgatado parcialmente do Projeto de Lei nº 79/85, da autoria do vereador Fernando 
Gondim, e das reportagens “Bares invadem Olinda e prejudicam os moradores” e “Projeto proíbe instalação de 
bares, ambas no jornal Na Ponta da Língua, de 24/11 a 07/12/1985. Também foi confrontado com a reportagem 
“Olinda se mobiliza para expulsar bares e recuperar a tranqüilidade”, Diário de Pernambuco, 06/12/1985, p. A-
11, que evidenciou parte dos protestos dos moradores quanto a tais perturbações no sítio histórico. 
219 Jornal Na Ponta da Língua, 24/11 a 07/12/1985.  
220 Mariza Pontes, “Vereador declara guerra aos bares”, Diário de Pernambuco, 03/06/1983. 
221 Entre os quais, o bar Las Palmas, Caldinho do Arlindo, Brazeiro, Eu e Tu e Belo-Belo. “Olinda tira os bares 
da orla marítima”, Diário de Pernambuco, 29/07/1984; “Bares saem e dão lugar à urbanização de Olinda”, Diário 
de Pernambuco, 14/08/1984, “Mais um bar é demolido na orla marítima de Olinda”, Diário de Pernambuco, 
29/05/1985. 
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Assim, aliado aos membros da SODECA, Fernando Gondim elaborou o Projeto de Lei nº 

79/85: “Art. 1º - Fica proibida a concessão de licença, a qualquer título, para instalação ou 

funcionamento de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares na zona de 

preservação rigorosa da Cidade Alta.” 222 Entre as justificativas apresentadas estavam: 

 A cidade de Olinda – Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade – vem 
sofrendo, através dos tempos, constantes agressões, causadas pela natureza, como o 
avanço do mar e o deslizamento dos morros, ou pela ação e omissão do homem, 
fatos que constituem uma ameaça constante aos seus monumentos, à sua paisagem 
ambiental e, conseqüentemente, aos seus moradores. A Cidade Alta, notadamente a 
área de preservação rigorosa, tornou-se, ultimamente, alvo principal dessas ameaças, 
causadas pelo intenso tráfego de veículos e pela desenfreada proliferação de 
bares e casas noturnas, que desassossegam seus moradores e descaracterizam o 
acervo arquitetônico de seu casario e monumentos. 

Partindo do princípio de que o bem-estar dos moradores deve ser preservado a 
qualquer custo, é que apresentamos, à apreciação dos nobres vereadores, o presente 
projeto por ser de interesse de toda comunidade Olindense. Para finalizar nossa 
justificativa, transcrevemos um trecho da CARTA ABERTA AO POVO DE 
OLINDA, elaborada pela SODECA – Sociedade Olindense de Defesa da Cidade 
Alta: (...).223 (grifos nossos) 

Esse documento concedeu visibilidade à atuação da SODECA, especialmente ao referenciar 

um trecho da Carta Aberta produzida pelos seus membros. Gondim reconheceu a importância 

do papel dos moradores no cotidiano do sítio histórico, que seus direitos precisariam estar 

salvaguardados, e identificou os fatores de ameaça ao sítio: o intenso tráfego de veículos e a 

proliferação de bares. Sua argumentação não era contrária a tais atividades, mas à sua 

instalação desenfreada em áreas predominantemente residenciais. 

Aprovado e transformado na Lei municipal nº 4521/85, também conhecida por ‘Lei Gondim’, 

representou uma primeira conquista advinda de reivindicações da SODECA. Em um primeiro 

momento, essa medida significou um importante passo dos moradores e uma esperança 

quanto ao resgate da tranqüilidade característica do sítio: 

Ao que parece, a tranqüilidade dos moradores da cidade alta poderá voltar a ser uma 
realidade, retornando ao costume de cadeiras na calçada, para os bate-papos 
noturnos, coisa interrompida pela invasão dos carros e a perturbação dos bares. É 
o que esperam os residentes do local representados pela força da Sodeca, (...).224 
(grifos nossos) 

No entanto, o pouco respeito à normatização pelos usuários e donos dos estabelecimentos 

irregulares não permitiu a reversão do quadro de ameaça do sítio. Quase um ano após a 

                                                 
222 Câmara Municipal de Olinda, Lei nº 4521/85, conhecida também por “Lei Gondim”. 
223 Câmara Municipal de Olinda, Projeto de Lei nº 79/85. 
224 Wilde Portela, “Carros e bares assustam Olinda”, no Diário de Pernambuco, 01/12/1985. 
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implantação da lei, a SODECA reclamou ao Prefeito, por meio de ofício, a inclusão de tais 

estabelecimentos em um mapa turístico do sítio histórico, como uma atitude contraditória ao 

contexto normativo local. 

Além desse fato, documentos que se seguiram produzidos pela SODECA também indicaram 

um frágil comprometimento do poder de polícia da municipalidade: “(...) as últimas gestões 

municipais, sem exceção têm sido pródigas em permitir (ou em se omitir) a escalada de um 

comércio clandestino, notadamente bares e restaurantes, numa área que é de preservação 

rigorosa (...)” (SODECA, Documento s/ título, 28/12/1994). Em seguida, foram pontuados os 

problemas decorrentes da expansão da atividade comercial no setor rigoroso: 

a) descaracterização gradual da FEIÇÃO ORIGINAL da área, a partir da mudança 
do uso RESIDENCIAL em uso COMERCIAL; b) incremento do poder de atração 
que exercem para o estabelecimento de maiores concentrações de pessoas e de 
veículos agravando os conflitos entre moradores e visitantes; c) (...) expulsão dos 
moradores (...); d) (...) congestionamento de artérias de acesso, ruas, calçadas e 
praças, que vão transformando a Cidade Alta num grande estacionamento de 
veículos, (...) (SODECA, Documento s/ título, 28/12/1994).225 

Entretanto, deve-se ressaltar que, mesmo que os membros da SODECA indicassem a 

acentuação de tais conflitos, sua intenção era proporcionar “uma convivência saudável, 

pacífica e civilizada entre moradores e visitantes” (SODECA, 1989). 

No cerne dessa discussão, cabe destacar que a introdução evasiva de tais usos no sítio 

histórico já havia sido combatida pela AMOA, em virtude do aumento do tráfego de veículos, 

dos conflitos de convivência e da perda das características originais do acervo cultural, entre 

1979 e 1981. A continuidade da atuação, então por parte da SODECA, convergia para 

equacionar também os efeitos do intenso turismo que orbitavam na incidência desses 

problemas. 

Esse fato também se constatou pela pouca absorção do novo uso comercial instalado no 

casario histórico pelos moradores, principalmente os nativos. Isso porque esses 

estabelecimentos, principalmente os bares e antiquários, não estavam em sintonia com as 

necessidades dos mesmos, por serem substancialmente voltados para um consumidor de poder 

aquisitivo mais elevado, que eram os turistas e os visitantes. Essa mudança do perfil 

comercial havia sido alertada pelos técnicos do IPHAN de Olinda, recém-instalado na Rua do 

                                                 
225 Além desse documento, citam-se a “Proposta da SODECA sobre Plano de Circulação de Veículos”, 
21/08/1989, e “Principais realizações da SODECA entre 1990-1991”, sem data,  acervo SODECA. 
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Amparo, ao apontarem que a cidade estava mais voltada para a recepção de população 

flutuante, do que para os seus habitantes.226 Nesse contexto: 

Chegou-se ao consenso de que esse comércio [bares noturnos] não beneficia os 
habitantes da Olinda histórica, representando apenas lazer e entretenimento para os 
moradores de Boa Viagem e de outros bairros ricos, o que caracteriza uma invasão 
pura e simples, sem qualquer sentido cultural ou social. Inclusive não estimula o 
turismo (...) (“Olinda terá plebiscito sobre tráfego de veículos”, Diário de 
Pernambuco, Recife, 19/04/1987, p. A-11). 

O arquiteto Antenor Vieira, na época diretor da FCPSHO, também reclamou a condição do 

comércio pouco associado às aspirações locais: “Olinda não pode ser considerada um simples 

shopping-center cultural”.227 Ao se referir à tal condição, esse arquiteto estava possivelmente 

alertando para a substituição do uso residencial. Supõe-se que acreditava na importância da 

permanência dos moradores para garantir a essência da cidade. 

Todavia, controvérsias foram apontadas quanto ao posicionamento dos moradores face ao 

turismo no sítio histórico, a exemplo dos resultados de uma pesquisa realizada pela FCPSHO 

no local. Essa pesquisa indicou que 40% dos moradores declararam ser pouca a quantidade de 

visitantes em Olinda e 31,8% consideraram ser suficiente o fluxo de turistas no sítio (Maia, 

1991). Outro dado apontado na mesma pesquisa foi que 83,4% dos entrevistados acham que o 

turismo traz benefícios a Olinda, enquanto apenas 7,2% apontam prejuízos. Esses registros 

põem em xeque a posição protecionista de alguns moradores que falaram em nome da 

SODECA e de outras pessoas que se envolveram nessas discussões, mas também ratificam a 

existência de conflitos de interesses entre os moradores do sítio histórico e entre esses e os 

usuários do lugar. 

Associado à proliferação desenfreada dos bares no sítio histórico estava o problema da 

insegurança, que ainda permanecia como um agravante à qualidade de vida desses moradores. 

“Olinda conhecida por sua beleza, alegria, tranqüilidade, está transformada em cenário de 

violência. Assaltos, roubos agressões, estupros deixam a população em pânico”,228 era um 

trecho de documento produzido por moradores do sítio e encaminhado à Prefeitura Municipal. 

Os panfletos distribuídos aos demais moradores, convocando-os para discutir essa questão, 

ainda expunham: 

                                                 
226 “Especulação imobiliária é uma ameaça a Olinda”, Jornal do Commércio, Caderno C, Recife, 29/03/1984. 
227 ____ idem. 
228 Documento encaminhado a Marcos Arraes, Secretário da Prefeitura Municipal de Olinda, datado de 
08/06/1984, assinado por “MOVIMENTO CONTRA A VIOLÊNCIA EM OLINDA”. Acervo AMOA. 
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Os olindenses, antes, andávamos sossegados sob a luz do luar, sentávamos na 
calçada para contar casos, dormíamos de janela aberta aproveitando a brisa. Nossas 
crianças cresciam soltas nas ruas e praças. Hoje, cada esquina de Olinda esconde um 
perigo, há lugares proibidos em plena luz do dia. (...) Estamos todos com medo! 
(Panfleto “Olinda quer viver sem medo”, 1984). 

Sobre essa questão, membros da SODECA avaliaram que “a média de assaltos à mão armada 

nos sítios históricos de Olinda, nos fins de semana, subiu de três para 15, nos últimos dois 

anos, geralmente com casos fatais”,229 enfatizando a gravidade da situação. Esse fato também 

foi constatado posteriormente em pesquisa realizada pela FCPSHO (Maia, 1991), quando 

36,8% dos entrevistados declararam ser a segurança pública o principal problema do sítio 

histórico, seguido da limpeza urbana (23,6%) e das drogas (11,6%), e confirmada em 

reportagem de jornal a sua permanência no tempo: “As ladeiras são desertas e as casas 

constantemente fechadas, principalmente à noite. Não existe segurança.” 230 Tal ameaça foi 

verificada não apenas por pesquisas da SODECA e da FCPSHO, como também pelos 

protestos dos moradores em pichações nos muros (imagem 58): 

 

 

 

 

 

 

Imagem 58: 

Pichação em muro 

do sítio histórico: 

“Olinda 

patrimônio dos 

bandidos”. 
Fonte: “Criminalidade se 
esconde nos becos de 
Olinda”, Jornal do 
Commercio, 02/07/1995. 

Novamente quanto ao mau uso que permanecia no Alto da Sé, o coordenador da SODECA, 

Caio Siqueira, afirmou: “O Alto da Sé, um dos pontos mais tradicionais daqui, só é 

freqüentado ultimamente por galeras. Elas chegam aos domingos e fazem a festa.”231 Diante 

dessas constatações, percebe-se que a situação de insegurança social ocasionada, sobretudo, 

                                                 
229 Selênio Homem, “Olinda está perdendo sua identidade cultural”, Diário de Pernambuco, Recife, 14/12/1986, 
p. A-24 
230 Roberta Soares. “Criminalidade se esconde nos becos de Olinda”, Jornal do Commercio, Cidade, Recife, 
02/07/1995. 
231 ____ idem. 
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pela incidência do comércio informal em determinadas áreas do sítio histórico permaneceu no 

tempo, mesmo sendo registrada a atuação da SODECA nesse combate e identificando suas 

contribuições pontuais.  

Todavia, não foi observado um movimento ou campanha de maior visibilidade empreendido 

pela SODECA em combate à substituição dos moradores pelos usos comerciais e de lazer, 

mas seu empenho em levantamentos e pesquisas junto aos moradores, depoimentos de seus 

membros noticiados em jornais de circulação local e produção de documentos. A conquista da 

Lei Gondim, no final de 1985, é que pareceu a maior contribuição nessa direção.  

Demonstrar os movimentos da SODECA nessa perspectiva referenda sua ênfase  em 

assegurar a moradia tranqüila e não, necessariamente, a preservação dos valores patrimoniais. 

Isso vinha como decorrência.  

 

5.3 A SODECA e a interdição do Sítio Histórico de Olinda aos veículos 

Com a participação da SODECA, tiveram prosseguimento as reuniões para a criação do Plano 

de Circulação de Veículos, juntamente com os técnicos da FCPSHO e do DETRAN, na 

tentativa de equacionar as ameaças advindas com o intenso e indisciplinado tráfego. Os 

próprios moradores até esboçaram percursos para a fluidez dos automóveis no sítio histórico 

que, no entanto pouco foram implementados.232 

Cabe destacar também que esse problema já havia sido alvo de contestação por parte dos 

moradores líderes da AMOA, no movimento “Olinda pede socorro”, em 1979. Entretanto, os 

protestos persistiram, sobretudo a partir da ocorrência de acidentes nas imediações do Alto da 

Sé, nas Ladeiras da Misericórdia e 15 de Novembro e na Rua 13 de Maio.233 Esse fato, além 

de pôr em risco a vida dos moradores, acarretava danos ao acervo construído: “(...) inúmeras 

casas seculares tiveram seus frontespícios atingidos por automóveis desgovernados” 234 

(imagem 59). 

                                                 
232 “Olinda vê ameaça do trânsito”, Diário de Pernambuco, 08/12/1985. 
233 “Acidente reacende polêmica no Sítio Histórico”, Diário de Pernambuco, 15/04/1986, p. A-9; Selênio 
Homem, “Trânsito: violência e infortúnio em Olinda”, Diário de Pernambuco, 22/06/1986. 
234 Selênio Homem, “Olinda está perdendo sua identidade cultural”, Diário de Pernambuco, Recife, 14/12/1986, 
p. A-24 
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Imagem 59: acidente na Ladeira da Misericórdia. 

Fonte: “Patrimônio de Olinda corre perigo”, Jornal do Commercio, 15/04/1986. 

A pouca expressividade da municipalidade quanto à reversão efetiva dessa situação levou a 

que os moradores tomassem iniciativas informais para tanto, a exemplo da construção de 

quebra-molas nas ladeiras mais perigosas. Além disso, os membros da SODECA organizaram 

abaixo-assinados de protesto, embora sem resultados animadores.235 

Após esforços da municipalidade na captação de recursos para a implantação do Plano de 

Circulação de Veículos, foi formalizado o Programa Municipal Ruas em Paz, que reuniu o 

apoio dos Ministérios da Justiça e da Cultura, da Fundação Pró-Memória e da Prefeitura 

Municipal de Olinda, as diversas esferas do poder. Esse programa objetivava a implantação de 

um sistema de proteção ao patrimônio histórico e a segurança da população olindense, no qual 

também estava incluída a questão do tráfego. Entretanto, a morosidade na liberação dos 

recursos para a implementação desses propósitos gerou reações dos moradores,236 que, 

desacreditados, instalaram grades em suas residências e elevaram os muros dos imóveis para a 

proteção contra a violência. Essa atitude veio a repercutir negativamente na preservação das 

características do sítio histórico, onde a introdução aleatória de tais elementos não era 

permitida pela legislação de proteção federal.237 

                                                 
235 “Ivan denuncia agressões”, Jornal do Commercio, 15/04/1986. 
236 Selênio Homem, “Trânsito: violência e infortúnio em Olinda”, Diário de Pernambuco, 22/06/1986; “Olinda 
disciplina trânsito de autos no sítio histórico”, Diário de Pernambuco, 26/07/1986, p. A-7; “Olinda deseja evitar 
danos ao patrimônio”, Jornal do Commercio, 26/07/1986; “Prefeitura tenta ordenar tráfego na Cidade Alta”, 
Jornal do Commercio, 30/09/1986; “Sinalização em Olinda gera debate”, Jornal do Commercio, 29/10/1986. 
237 “Projeto de preservação de Olinda tem execução sustada”, Diário de Pernambuco, 12/06/1986. 
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Desacreditado da implantação de medidas efetivas para a garantia da qualidade da 

habitabilidade no sítio histórico e, conseqüentemente, da preservação de seus valores 

patrimoniais, o coordenador da SODECA, Arnaldo Gedanken, elaborou um dossiê que 

continha relatos das depredações sofridas por esse acervo, no final de 1986, lamentando que 

“As condições de vida mudaram completamente para os moradores do aprazível local, 

(...).”238 Esse documento teve por objetivo invocar medidas judiciais de proteção ao sítio, 

como uma atitude extrema da população residente contra a situação de ameaça. Foi 

encaminhado à Justiça Federal pela SODECA, por meio de uma Ação Civil Pública 

fundamentada na apuração de responsabilidades por danos ao patrimônio. Gedanken apontava 

como principal causa das depredações o intenso tráfego de veículos,239 o que gradualmente 

contribuiu para a evasão dos moradores do sítio e para a perda da identidade cultural de 

Olinda: 

Na denúncia formulada pela Sodeca e pela Imprensa foi dito que, por força da 
instalação clandestina (...), os moradores nativos de Olinda estavam 
abandonando a Cidade e esta, em face desses problemas todos, estava perdendo 
sua identidade cultural e caminhando para se transformar no maior ‘shopping 
center’ barroco do País.240 (grifos nossos) 

Na mesma perspectiva, um dos membros da SODECA, o jornalista Selênio Homem, alertou 

para o sentimento dos moradores, ao evidenciar seu descrédito na atuação das autoridades 

responsáveis pela preservação do sítio: 

Acuados num vão sem saída, como feras fugitivas de um zôo num ato de recaptura, 
eis como se comportam agora os moradores nativos de Olinda e os que, pelos laços 
do coração, sentem-se filhos adotivos da terra. (...) Ponderável contingente de 
moradores de Olinda – expressando-se através da Sodeca – não acredita que a 
degradação física e cultural da cidade possa ser evitada pela ação da Prefeitura 
ou do Governo do Estado. (...). Apontam, esses olindenses desiludidos, o 
contundente exemplo de Parati, cidade fluminense cuja população de origem foi 
virtualmente banida da área preservada e trocada por forasteiros. Hoje não 
passa de um espectro barroco, habitado ‘por almas de estranhos mundos’. Parati 
perdeu a identidade, o ‘self’ e o que mais queiram chamar. Para seus filhos 
verdadeiros, hoje espalhados por outros recantos do Estado do Rio, a cidade foi 
definitivamente sepultada.241 (grifos nossos) 

Como o desdobramento do processo, foram notificados a prestar esclarecimentos ao 

procurador responsável, Miécio Uchoa Cavalcanti, representante da 5ª Vara da Justiça 

Federal, os principais atores envolvidos na questão: a municipalidade e o IPHAN, no papel de 
                                                 
238 “Sítios históricos de Olinda estão poluídos por bares clandestinos”, Diário de Pernambuco, Recife, 
12/12/1986, p. A-10. 
239 ____ idem. 
240 “Justiça apura danos ao acervo de Olinda antiga”, Diário de Pernambuco, 30/12/1986. 
241 Selênio Homem, “Olinda está perdendo sua identidade cultural”, Diário de Pernambuco, Recife, 14/12/1986, 
p. A-24. 
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autoridades responsáveis pela preservação do acervo, os moradores membros da SODECA e 

os proprietários de bares, como vítima e réus no processo. 

Paralelamente, o procurador Miécio instaurou uma perícia técnica de engenharia, cujo 

objetivo era a análise e a avaliação dos danos ao patrimônio de Olinda, indicados no dossiê da 

SODECA. O resultado dessa perícia foi a identificação de fragilidade na composição do solo 

das colinas históricas, o que representava um grave risco para o acervo construído, e a 

elaboração de recomendações técnicas de preservação, dentre as quais a suspensão do tráfego 

de veículos pesados no perímetro tombado, a implantação total do Plano Emergencial de 

Circulação e Bloqueio e a manutenção, restauração e melhoramento dos espaços públicos e 

equipamentos urbanos. Tal diagnóstico do sítio histórico estava em concordância com as 

questões apontadas por Arnaldo Gedanken no dossiê por ele formulado.242 

Essas constatações subsidiaram a decisão da Justiça Federal de conceder uma liminar à ação 

cautelar, em 19/03/87, fundamentada na Lei nº. 7.347/85 que disciplina a Ação Civil Pública. 

Seu objetivo foi impedir o tráfego de qualquer veículo automotor na área de preservação 

rigorosa de Olinda, excetuando-se apenas os do tipo autopasseio dos moradores, dos usuários 

que desempenham atividade profissional no sítio, dos enfermos ou dos carros oficiais.243 O 

prazo para a efetivação dessa medida foi de 72 horas. 

A determinação foi cumprida, sob a designação de “Medida Cautelar Inominada nº. 99-

11/87”, passando a vigorar a partir do dia 04/04/1987 (imagens 60 a 63). O bloqueio foi 

efetuado com barreiras fixas (gelo baiano) e móveis (correntes) nas principais ruas de acesso 

ao perímetro de proteção rigorosa do sítio histórico. Nas barreiras móveis, o acesso dos 

veículos possíveis se dava com a apresentação de um adesivo, que era concedido previamente 

pela municipalidade a partir de um cadastramento dos mesmos. 

                                                 
242 Relato da perícia por Selênio Homem, em “Cidade Alta eufórica com interdição de ruas”, Diário de 
Pernambuco, Recife, 22/03/1987, p. A-14. 
243 ____ . idem. 
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Imagem 60: Bloqueio com correntes na Rua do 

Amparo, 1987. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino 

Guimarães. 

Imagem 61: Interdição do gelo baiano na Rua de São 

Francisco e faixa de interdição, 1987. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino 

Guimarães. 

  

Imagem 62: Interdição com gelo baiano na Rua 10 

de Novembro e placa da Medida Cautelar, 1987. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino 

Guimarães. 

Imagem 63: Interdição com gelo baiano na Rua 

Saldanha Marinho e placa da Medida Cautelar, 1987. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Antonino 

Guimarães. 

Naturalmente, a implantação dessa medida gerou embates entre os distintos grupos de 

moradores e usuários do sítio histórico, os quais tinham interesses e objetivos diversos quanto 

ao uso do local. Assim, dividiram-se entre os beneficiados e os prejudicados com a interdição 

e, recorrentemente, a atuação da SODECA no favorecimento dessa nova situação era 

destacada, seja com críticas, denúncias, seja com o reconhecimento da preservação do local e 

do bem-estar social. 

Dentre os que se pronunciaram a favor da interdição, estavam os membros da SODECA, as 

donas-de-casa, alguns artistas plásticos e parte dos moradores que reconheciam a pertinência 



172 

 

da medida, como a artista e moradora da Cidade Alta Conceição Acioli: “a população luta há 

mais de 10 anos por esse fechamento, que é benéfico sob todos os aspectos (...)”, o Prefeito 

José Arnaldo: “O fechamento não traz prejuízos, em termos econômicos”, e o artista plástico 

João Câmara: “A iniciativa é boa.”244 Além desses, o vereador Fernando Gondim reconheceu 

os esforços da entidade nessa ação: 

- Olinda está em festa. Acaba de dar uma lição de democracia e liberdade que brota 
de sua gente. (...) a atual decisão da Justiça Federal é caracterizada pela coragem, 
visto que o problema vinha se arrastando por muitos anos, apesar dos protestos dos 
moradores, da Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta e dos apelos da 
Câmara Municipal, de nossa iniciativa, feitos a entidades como a EBTU, a partir 
de 1984.245 (grifos nossos) 

Em seguida, esse vereador destacou o empenho dos moradores e membros da SODECA, 

como Alexandre Aguiar, Arnaldo Gedanken, Roberto Meira, Zeca Serpa, Cláudia Nigro, 

Selênio Homem, dentre outros, na iniciativa, salientando: 

Sem a vontade de defender Olinda, desses abnegados moradores, nada teria sido 
conseguido, pois a vitória de agora é fruto de toda a mobilização que eles 
conseguiram realizar com a população da Cidade Alta. A prova disso, foi a grande 
festa nas ruas de Olinda, por todo o dia de ontem.246 

No grupo de atores que se sentiram lesados com a medida estavam os donos de bares e boates, 

alguns artistas plásticos, os comerciantes informais da Sé, algumas ordens religiosas, os 

estudantes das faculdades em funcionamento no sítio histórico e parte dos turistas e 

moradores. Alegavam os prejuízos financeiros com que passariam a arcar, por depender do 

fluxo de população flutuante no local, que se deslocava em veículos, e a própria dificuldade 

de locomoção pelo sítio, por deter topografia acidentada e exigir extensos percursos em 

caminhada. 

Como exemplo, parte dos artistas plásticos do sítio histórico que se posicionou contrária à 

interdição, recorreu às seguintes justificativas: 

Acredito que essa medida arbitrária  será reconsiderada, encontrando-se um 
denominador comum em benefício de todos (Maria Carmem, artista plástica que 
mora em Olinda); 

Depois de tantos anos trabalhando por amor a Olinda, eu me sinto um pouco 
ludibriado e sem possibilidade de continuar o meu trabalho aqui. (...) Este ano 

                                                 
244 Todos esses depoimentos estão registrados em “Cidade Alta está livre do trânsito de veículos”, Diário de 
Pernambuco, Recife, 05/04/1987, p. A-14. 
245 “Olindenses festejam na rua a proibição contra os predadores”, Diário de Pernambuco, Recife, 04/04/1987, p. 
A-12. 
246 ____ idem. 
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mesmo eu vou abrir uma filial em Boa Viagem, esperando, no entanto, que as 
autoridades reconsiderem a medida um tanto radical tomada em relação ao 
assunto (Cipriano Carballo, marchand de intensa atuação em Olinda, há 17 anos); 

 Eu gostaria que as preocupações com a preservação do Sítio Histórico de Olinda 
fossem autênticas, e não decorrentes de questões de conveniências pessoais 
elitistas (Jim, desenhista e pintor paulista, radicado em Olinda desde 1970); 

Olinda é doravante uma cidade morta. (...) [Em relação à medida, diz que é] um 
verdadeiro Muro da Vergonha, símbolo universal de totalitarismo, crueldade, 
intransigência (Francisco Neves, desenhista, gravador e pintor, residia na rua do 
Amparo há 14 anos, que acreditou haver especulação imobiliária por trás da 
medida);247 (todos os grifos nossos) 

Passo a não colocar Olinda ao assinar meus quadros, em protesto contra o 
fechamento da cidade de Olinda. Acho que ela deve ser organizada e não vedada 
(Maria Carmem, em “A bela pintura barroca de Maria Carmem”, Jornal do 
Commércio, Recife, domingo, 07/08/1988). 

O crítico de arte Paulo Azevedo Chaves expôs sua insatisfação quanto à dificuldade de 

circulação de veículos pelos ateliês existentes no sítio histórico, alertando para o perigo de 

êxodo das galerias e antiquários. Na oportunidade, situou a condição de Olinda como sendo 

de “estado de sítio”,248 reportando-se à cassação dos direitos dos cidadãos nos regimes 

políticos autoritários pelos quais passou o Brasil. 

No bojo das críticas advindas de proprietários de estabelecimentos comerciais irregulares no 

sítio estava o risco de perda de freguesia, assim como lamentou o dono de um restaurante no 

Alto da Sé: “a vida noturna do Alto, inevitavelmente perderá clientes para os bares da orla, 

pois os mesmos não terão disposição para enfrentar a subida, (...)”.249 Por outro lado, a 

opinião de um freqüentador do sítio se confronta com aquela: “tem que permanecer o nosso 

patrimônio histórico”.250 A moradora do Alto da Sé, Sandete Ferrão, que há nove anos 

comerciava confecções, desabafou: 

(...) a decisão de fechar o trânsito na Cidade Alta partiu da SODECA, um grupo 
elitista que quer transformar Olinda em condomínio fechado, com o interesse de 
valorizar o casario, pois há membros da SODECA que possuem entre 10 a 15 casas 
de aluguéis nesta área. (...) Somos a favor de um trânsito organizado. Agora, 
acorrenta a cidade, castrando o direito de ir e vir, não. Somos contra (“Grupo elitista 
fechou Alto da Sé ao povo, diz moradora”, Diário de Pernambuco, 29/04/1987, 
Recife, p. A-11). (grifos nossos) 

                                                 
247 Todos esses depoimentos foram registrados em Paulo Azevedo Chaves, “Isolamento cultural de Olinda – o 
muro da vergonha”, Diário de Pernambuco, Recife, 17/04/87, p. B-2. 
248 ____ idem. 
249 “Cidade Alta apreensiva com lei sobre veículos”, Diário de Pernambuco, Recife, 31/03/1987, p. A-11. 
250 ____ idem. 
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Com essas palavras, percebe-se as críticas aos membros da SODECA por estarem mais à 

frente da ação de fechamento do sítio histórico. Defendendo posição contrária à interdição, os 

proprietários de bares, os barraqueiros e comerciantes informais do Alto da Sé e os estudantes 

das faculdades existentes no sítio organizaram uma passeata como protesto. Eles reclamavam 

da queda no movimento e alegavam a ‘perda’ do direito de ‘Ir e Vir’, defendido na 

Constituição que estava por ser promulgada251. Carregando faixas com a inscrição ‘Liberte 

Olinda das correntes’, essas pessoas compunham o grupo que não tinha sido contemplado 

com os adesivos que permitiam o acesso pelo bloqueio móvel, seja por deterem condição 

irregular no sítio, seja por caracterizarem usuários flutuantes. 

Tomando partido desse protesto esteve o suplente de vereador Rodrigo Carneiro Leão, que 

organizou um abaixo-assinado contra a interdição do sítio histórico, somando 3.000 

assinaturas, e ainda reuniu mais de 30 procurações de comerciantes, antiquários, artistas e 

moradores do local para reforçar a reivindicação. 

 

Além das mobilizações públicas, abaixo-

assinados, reuniões e protestos do grupo 

contrário à interdição do sítio aos  

automóveis, o grupo também atuou por meio 

de  caricaturas divulgadas nos jornais. 

Destacou-se na ocasião, a de um pedestre 

subindo em caminhada a Ladeira da 

Misericórdia, com expressões de cansaço e 

apreensão, carregando nos ombros a placa 

de proibição de circulação de  veículos de 

passeio no local (imagem 64). 

Imagem 64: cartoon. 
Fonte: Diário de Pernambuco, 12/04/1987. 

                                                 
251 A Constituição Federal de 1988 referendou a reforma administrativa, comprometendo-se de fato com a 
participação dos segmentos sociais nas decisões do planejamento e estimulando a descentralização. De acordo 
com Catera (2006: 133), “o processo de elaboração da nova Constituição se dá num contexto de mobilização e 
luta pela formação de espaços de negociação e participação, (...).” 
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O grupo contrário à interdição do sítio aos veículos organizou um pedido de revogação ao 

Tribunal Federal de Recursos (TFR), para a liberação do mesmo, que foi em parte atendido. 

Percebendo a interferência e a influência desse grupo, a SODECA encaminhou Ofício ao 

mesmo TFR ratificando a permanência do fechamento. Além disso, produziu uma “Carta 

Aberta aos Olindenses”, cujo objetivo era persuadir os moradores, evidenciando os benefícios 

da situação: 

Não acredite nas mentiras que uma minoria de proprietários de bares e boates ilegais 
está espalhando. (...) Todos os problemas serão resolvidos pouco a pouco. A decisão 
da Justiça Federal, visa sobretudo o bem-estar da comunidade, com a 
preservação dos valores históricos e culturais de Olinda e de sua gente. (...) 
Vamos reviver os antigos e saldáveis costumes, como as cadeiras nas calçadas para 
o bate-papo noturno. (...) Vamos viver Olinda como ela merece, SEM AGREDI-
LA! 252 (grifos nossos) 

Remetendo à preservação dos valores do sítio histórico integrada ao bem-estar dos moradores 

é que a SODECA destacava o resgate da condição tranqüila e sossegada do sítio. Essa 

entidade ainda alertou para a possibilidade de perda do título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade, caso o intenso tráfego retornasse às ruas históricas,253 defendendo a manutenção 

do caráter permanente do bloqueio, mesmo com a possível implantação do Plano de 

Circulação de Veículos. Para o coordenador da entidade, Roberto Freire, o objetivo dessa 

posição: 

não é fechar Olinda, apenas preservar o bem-estar e a segurança dos moradores 
da Cidade Alta, que não mais suportavam conviver com a realidade de 85 bares e 
restaurantes clandestinos, e mais todo o fluxo desenfreado de automóveis que 
convergiam para eles a qualquer hora do dia (...) (“Olinda recadastra de novo para 
acesso de carros à Cidade Alta”, Diário de Pernambuco, Recife, 06/08/87, p. A-10). 
(grifos nossos) 

A decisão do Prefeito José Arnaldo em manter o fechamento do sítio foi legitimada com a 

instauração do Decreto Administrativo nº 20/87, sendo necessária a contratação de seguranças 

particulares para reforçar o bloqueio, haja vista a liberação parcial determinada pelo TFR. Em 

nota da Prefeitura, a resposta ao reclamado ‘direito de ir e vir’ dos que protestavam contra o 

fechamento foi: “O direito de ‘IR e VIR’, consagrado na Constituição, diz respeito ao 

cidadão, nunca ao automóvel. (...)”.254 Por sua atitude incisiva contra o intenso tráfego, o 

Prefeito recebeu o apoio do Ministro da Cultura, Celso Furtado, que o parabenizou por 

telegrama, reconhecendo o papel dos moradores nessa conquista: 

                                                 
252 SODECA, Histórico, s/ data; SODECA, Carta Aberta aos Olindenses, s/ data. 
253 Osnaldo Morais, “Veto ao carro gera crise em Olinda”, Diário de Pernambuco, 12/04/1987. 
254 “TFR libera tráfego em Olinda. Prefeito proíbe.”, Diário de Pernambuco, Recife, 16/04/1987, p. A-5 
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Trata-se de providência exemplar, com singular repercussão no quadro das cidades 
históricas brasileiras. Evidenciam-se a consciência e o empenho da comunidade 
olindense, bem como o compromisso de seus administradores públicos, 
relativamente à preservação de um patrimônio sobre o qual se assinala o 
interesse da própria comunidade internacional.255 (grifos nossos) 

Além desse apoio, o arquiteto italiano Giorgio Lombardi, consultor da UNESCO e professor 

de universidade em Veneza, também referendou a interdição do sítio histórico à circulação de 

veículos.256 

Desse modo, percebe-se o apoio externo à decisão da municipalidade e sua aliança com as 

expectativas dos moradores, principalmente os membros da SODECA. Esses embates 

suscitaram a declaração de Paulo Fernando Craveiro de que estava ocorrendo em Olinda a 

luta pela preservação da cidade, representada em grande medida pela voz dos moradores, 

contra os interesses clandestinos,257 ou seja, aqueles advindos dos grupos que mantinham 

condição irregular no sítio histórico. Eis o desabafo de um morador: “Olinda está revivendo a 

Guerra os Mascates, uma guerra de comerciante contra morador.”258 

Em seguida, no intuito de minimizar os conflitos evidenciados com a interdição do sítio e 

legitimar uma posição, fundamentada nas expectativas dos moradores locais, os membros da 

SODECA resolveram organizar um Plebiscito. Por meio desse instrumento, acreditavam 

tornar possível o equacionamento das contradições no sítio histórico, estabelecendo-se um 

consenso entre os moradores. 

 

5.3.1 O Plebiscito 

O entendimento dos representantes da SODECA ao organizar o Plebiscito deixava claro o 

ensejo dos moradores de institucionalizar a participação social nas decisões do planejamento 

da conservação do sítio: 

(...) No momento em que a Assembléia Nacional Constituinte elabora uma nova 
Constituição para o nosso país, uma das questões centrais é exatamente a criação de 
mecanismos de democratização da sociedade, especialmente aqueles que 
possibilitem uma participação direta dos cidadãos nas decisões do poder público que 
afetam diretamente as comunidades. 

                                                 
255 “Ministro da Cultura parabeniza prefeito por defender Olinda”, Diário de Pernambuco, Recife, 27/04/1987, p. 
A-5. 
256 “Lombardi: Olinda deve ser cercada por correntes”, Diário de Pernambuco, Recife, 17/05/1988. 
257 Paulo Fernando Craveiro, “A luta real”, Diário de Pernambuco, Recife, 17/04/1987, p. A-7. 
258 “Entidades discutem fechamento da Cidade Alta”, Diário de Pernambuco, Recife, 30/10/1987, p. A-8. 
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Este Plebiscito assume, portanto, neste momento um importante papel no sentido de 
exercitar o direito da cidadania antecipando-se à nova Constituição e tornando-se 
desta forma um exemplo vivo e um referencial para os constituintes e para o nosso 
país no que diz respeito à democratização real da sociedade brasileira (SODECA, 
06/05/1987). 

O Plebiscito é entendido por Auad (2005: 12) como “uma consulta à opinião pública para 

decidir a questão política ou institucional, não necessariamente de caráter normativo. A 

consulta é realizada previamente à sua formulação legislativa, autorizando ou não a 

concretização da medida em questão”.259 Junto com o referendo e o direito à proposição de 

projeto de lei pela população, o plebiscito constitui um mecanismo de participação direta da 

sociedade no encaminhamento político nacional ou local, instituído na Constituição de 

1988260. 

Para a realização do Plebiscito, os representantes da SODECA realizaram inicialmente uma 

pesquisa em 33 ruas do perímetro de proteção rigorosa de Olinda, em que questionavam: 

 1- Você é favorável à abertura total do trânsito, como era antes? 

2- Você é favorável ao fechamento total da Cidade Alta, como acontece agora? 
3- Você é favorável ao fechamento da cidade, mas com abertura nos seguintes 
horários: (...) 
4- Quais as suas sugestões? 261  

O resultado dessa pesquisa demonstrou, dentre outros aspectos, que 68,9% dos moradores 

eram contrários à abertura total do sítio, estando 26,6% a favor do acesso indiscriminado.262 

Por meio desses resultados, foi possível à SODECA analisar as tendências e obter parâmetros 

para a proposição de medidas restritivas e disciplinares quanto ao acesso dos veículos. Além 

da elaboração dessas medidas, a SODECA pontuou ações para o disciplinamento da infra-

estrutura do sítio, como iluminação, segurança, transportes, questões sociais, e solicitou o 

cumprimento da Lei nº 4521/85, ou ‘Lei Gondim’, como era popularmente conhecida. 

No intuito de reforçar a conscientização dos moradores quanto aos benefícios do fechamento 

do sítio histórico aos veículos, membros da SODECA organizaram um movimento artístico-

                                                 
259 De acordo com a mesma autora, o primeiro plebiscito em âmbito federal ocorreu em janeiro de 1963, para a 
expressão da sociedade quanto ao sistema de governo, o parlamentarismo ou o presidencialismo, em que este 
último alcançou a vitória com 80% dos votos. 
260 A Constituição também instituiu como canais de articulação entre o Estado e a sociedade civil, os fóruns, as 
câmaras de negociação, as comissões setoriais, as parcerias público-privadas, os consórcios municipais e outros. 
Além desses, novos espaços organizacionais de gestão democrática foram igualmente criados, a saber, os 
Conselhos Gestores, Planos Diretores, Leis Orgânicas e Orçamentos Participativos (Leal, 2003: 61). 
261 “Olinda terá plebiscito sobre tráfego de veículos”, Diário de Pernambuco, Recife, 19/04/1987, p. A-11. 
262 Resultado da pesquisa exposto em “Morador quer interdição”, Diário de Pernambuco, Recife, 22/04/1987, p. 
A-10. 
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cultural na Praça da Preguiça (em 26/04/1987), situada no sítio histórico, contando com o 

apoio do político Fernando Gabeira.  

 

Esse movimento, denominado “Viva 

Olinda Viva!”,263 evocava a preservação 

do sítio histórico, qualificado como 

‘agredido’, em contraposição ao fluxo 

indisciplinado de veículos, denominados 

de ‘predadores’, e foi divulgado por meio 

de panfletos distribuídos entre os 

moradores (imagem 65). 

Imagem 65: Panfleto do movimento “Viva Olinda 

Viva!”, apoiado pela SODECA.  

Fonte: acervo SODECA. 

Cabe destacar ainda que, na noite da sexta-feira antes do Plebiscito, as lideranças da 

SODECA iniciaram uma caminhada pelo sítio histórico, com músicos em serenata. 

Objetivavam, com esse movimento, a sensibilização dos demais moradores para a importância 

da vivência da cidade a pé, sem a interferência dos veículos, atraindo eleitores para a votação. 

Essa questão será mais bem detalhada posteriormente, tendo em vista constituir uma relevante 

manifestação cultural de Olinda, criada por iniciativa da SODECA e existente até hoje. 

O Plebiscito ocorreu em 10/05/1987, somando quase 2.200 eleitores que votaram em 11 urnas 

itinerantes, distribuídas em ruas e praças do sítio histórico. O resultado foi favorável à 

interdição (68,9% a favor e 26,9% contra), consubstanciando as expectativas dos líderes da 

SODECA e do Prefeito José Arnaldo, que expôs: “O importante do plebiscito, além do seu 

resultado, foi a participação democrática dos moradores, discutindo e questionando 

                                                 
263 Esse enunciado era aclamado pela pintora Guita Charifker, uma das protagonistas do Movimento da Ribeira e 
ainda residente no sítio histórico, ao assinar suas telas, e foi difundido em documentos da SODECA relativos ao 
Plebiscito. 
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efetivamente os problemas da cidade.”264 Assim, a municipalidade absorveu as medidas 

estabelecidas pela SODECA e criou o Decreto nº 27/87, que referendava a participação dos 

moradores nas decisões do planejamento da preservação do sítio histórico. 

Por meio desse decreto, foi aprovada a implantação da primeira etapa do Plano de Circulação 

de Veículos, em caráter experimental. Compartilhando essa decisão, a SPHAN/Pró-Memória 

baixou a Portaria nº 08, de 25/05/1987,265 e homenageou a SODECA com a medalha Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, em reconhecimento pelo ato que se caracterizou favorável à 

preservação do patrimônio cultural de Olinda.266 

Naturalmente, críticas também reverberaram quanto à realização do Plebiscito, o que permitia 

verificar a influência e a visibilidade que a SODECA estava atraindo com sua atuação. 

Rodrigo Carneiro Leão, defensor da total abertura da cidade, atacou a iniciativa: “(...) é um 

jogo de cartas marcadas.” 267 Ainda mais enfática foi a posição do advogado José Luiz 

Delgado: “(...) não vejo que direito pode ter um conjunto de moradores para votar pelo 

fechamento ou não de uma rua, um bairro, uma cidade.” 268 Eis sua explicação: 

(...) ou seja, a cidade viraria um punhado de feudos fechados, incomunicáveis, 
mutuamente hostis. Simplesmente isso não é uma cidade. (...) Uma cidade é muito 
diferente de um feudo, como também dos ‘guetos’ em que eram isolados os judeus 
(aliás, isso de usar adesivos para ter acesso não lembra os judeus obrigados a portar 
a estrela de Davi?). Uma cidade, para usar uma categoria moderna, é muito diferente 
dos condomínios horizontais, fechados. Uma cidade não é um ‘privê ’.269 (grifos 
nossos) 

Por esse depoimento, percebe-se que a sua alusão a ‘guetos’, ‘feudos’ e ‘privês’, ao se referir 

à então condição do sítio, por constituírem espaços fragmentados e isolados, sem relação com 

o entorno ou com o restante da cidade, tinha conotação negativa. Demonstrava a decisão 

sobre o planejamento do sítio delegada apenas aos moradores, o que se refletia em pouco 

compartilhamento com o restante da cidade que também usufruía o local. O protesto do 

professor André Carneiro Leão também foi um ataque à atuação da SODECA, evocando seus 

membros como “alienígenas”, alegando não conhecerem a história de Olinda: 

                                                 
264 “Carros pequenos terão acesso à Cidade Alta, assegura José Arnaldo”, Diário de Pernambuco, Recife, 
14/05/1987, p. A-12. 
265 Possivelmente referendando a interdição do sítio histórico aos veículos, dado existente no Parecer sobre o 
Plano de Circulação de Veículos do Sito Histórico, datado de 1989, entretanto sem a confirmação do conteúdo 
dessa Portaria federal. 
266 Documento em papel timbrado do SPHAN, assinado pelos representantes Ângelo Araújo dos Santos e 
Gilberto Ferrez, datado de 17/08/1987, existente em painel expositivo da SODECA. 
267 “Olindense”, Diário de Pernambuco, Recife, 03/05/1987, p. A-2. 
268 “Plebiscito em Olinda”, Diário de Pernambuco, Recife, 04/05/1987, p. A-7. 
269 _____ idem. 
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Proibir o tráfego de automóveis com o argumento de que as ruas de Olinda não 
foram construídas para receber estes veículos é, segundo André Carneiro Leão, no 
mínimo, ‘risível’. Dentro dessa visão, ‘a cidade dispensaria luz elétrica, água 
encanada, esgoto e todos os confortos modernos e voltaria à iluminação de azeite, às 
carruagens e liteiras, aos aguadeiros, aos tigres e cambrones. 270 

Também criticou a cidade por estar ‘sitiada’ e alertou para o risco de retroceder à condição de 

cidade-dormitório, devido à possibilidade de extinção das atividades artísticas e culturais 

características do lugar, com a proibição de acesso aos veículos dos visitantes. Entretanto, 

destaque-se que, nesse momento, tal professor era proprietário de um freqüentado bar 

irregular na Cidade Alta, tendo se mudado do sítio histórico por perturbações advindas do 

intenso tráfego. Além desse protesto, os comerciantes do Alto da Sé também declararam uma 

queda nas vendas em 40%271. 

No decorrer da interdição da cidade, mesmo com a implantação apenas parcial da proposta 

aprovada no Plebiscito e com a constatação de alguns furos nos bloqueios dos veículos e 

falsificação dos adesivos, os residentes indicaram uma melhoria no disciplinamento do 

tráfego e no usufruto pelo turismo, apontada principalmente pelo coordenador da SODECA 

Alexandre Aguiar: “Agora, eles [os turistas] fazem o deslocamento na parte alta caminhando, 

e isso lhes permite observar cada detalhe dos monumentos. Eles chegam a entrar nas casas, 

conversam com as pessoas, e essa é uma experiência boa que eles vêm ressaltando.” 272 Para 

reforçar o argumento, membros da SODECA criticaram o falso turismo que era preconizado 

pelos donos dos bares e boates irregulares no sítio histórico, qualificando-o como “predador” 

e “delinqüente”.273 

Mais uma vez, persistiam as reações de animosidade entre os que defendiam a manutenção do 

fechamento ordenado da cidade e os que reivindicavam sua abertura, evidenciando a 

permanência dos conflitos de interesses dos moradores. O ápice dessas contradições levou o 

vereador Vanildo Ático Leite a elaborar um projeto de lei que objetivava a liberação geral do 

sítio aos veículos – fato que, naturalmente, gerou reações na SODECA. Essa associação mais 

uma vez denunciou as forças contrárias e reforçou o direito à cidadania e à garantia do caráter 

residencial do sítio histórico: 

                                                 
270 “Professor vê o fim da arte com o fechamento de Olinda, Diário de Pernambuco, Recife, 06/05/1987, p. A-9. 
271 Roberto Paixão, “Fechamento da Cidade Alta de Olinda a veículos é discutido”, Jornal do Commercio, 
Recife, 19/04/1988. 
272 _____ idem. 
273 Selênio Homem, “Sodeca adverte: Há um complô contra José Arnaldo”, Diário de Pernambuco, Recife, 
01/11/1987. 
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Com esse projeto o citado vereador está desrespeitando a vontade da maioria dos 
moradores da cidade antiga, que decidiu em plebiscito, no dia 10 de maio deste ano, 
pelo fechamento da cidade para o tráfego destruidor. Desconhece esse cidadão que 
na base do Direito Público o morador está em primeiro lugar, acima de tudo está a 
vontade de quem mora e vive na cidade (“Olindenses reagem a projeto que vai 
prejudicar a cidade”, Diário de Pernambuco, Recife, 25/11/1987, p. A-7). 

Com essa atuação, a SODECA defendia a participação dos moradores no processo de tomada 

de decisões no sítio quando do Plebiscito, demonstrando também conhecimentos no campo 

jurídico e se mantendo na liderança da voz dos moradores locais. 

O cume dos embates foi a ameaça de perda do título de Patrimônio Mundial, devido ao envio 

de um dossiê à UNESCO, por iniciativa de um morador, no momento em que os bloqueios 

aos veículos não estavam sendo respeitados. Parte de seu conteúdo denunciava a crítica 

situação de Olinda: “(...) a existência de comércio de bares ilícitos, afrouxamento do bloqueio 

do trânsito na área preservada e má conservação das ruas (...)”.274 

Na questão da interdição do sítio histórico aos veículos, a SODECA, representando os 

moradores, teve um destaque e uma participação maiores, ainda que limitados, pelo poder 

público. Atuou por meio de movimentos, declarações públicas, reuniões, pesquisas de ruas e 

manifestações culturais, alcançando visibilidade no contexto local e nacional da preservação 

patrimonial. Por diversas ocasiões, encontrou guarida na municipalidade e alcançou o apoio 

esperado de muitos moradores e do Prefeito. Entretanto, não deixou de suscitar contestações 

entre os grupos que tinham interesses divergentes ao modo de vida tranqüilo do lugar, por 

esses incentivarem um uso e uma atividade turística que não se harmonizava com o 

entendimento do turismo e da preservação defendidos por essa entidade. 

 

5.4 A SODECA e a elaboração de planos e legislações de proteção do sítio histórico 

A repercussão das mobilizações da SODECA quanto à substituição dos moradores por 

atividades comerciais e de lazer e ao intenso tráfego, demandou duas frentes de trabalho à 

municipalidade: a revisão da legislação urbanística de Olinda, pois a então vigente era de 

                                                 
274 Olímpio Bonald, “Cogues deduram Olinda na UNESCO”, Diário de Pernambuco, Recife, 19/12/1987. 
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1973, e a consolidação do Plano de Circulação de Veículos – iniciadas na gestão de José 

Arnaldo (1983-1989), do PMDB, e concluídas na de Luís Freire (1989-1992), do PMDB2275. 

Nesse sentido, o corpo técnico patrimonial, dirigido pela arquiteta especialista no campo da 

preservação do patrimônio Sônia Calheiros, da FCPSHO, foi responsável pela elaboração de 

uma legislação urbanística mais aprofundada para o sítio histórico,276 a qual suscitou reações 

nos membros da SODECA. Não se pretende perpassar os parâmetros propostos, mas 

identificar as divergências reclamadas pelos representantes dessa associação de moradores, a 

partir de um parecer técnico por eles produzido. Ressalte-se que seu posicionamento foi 

acompanhado pelos jornais.277 

As críticas levantadas foram contrárias ao incentivo do uso comercial no setor de proteção 

rigorosa do sítio histórico, que detém caráter predominantemente residencial, alertando os 

membros da SODECA: 

Aumentá-lo [o uso comercial], no caso, implicaria, tacitamente na expulsão de 
moradores, com a inevitável especulação imobiliária que tal medida ensejaria. (...) E 
essa evazão, com certeza, acabaria por transformar a área preservada e seus 
arredores num verdadeiro shopping center barroco, sem nenhuma identidade 
cultural, (...) (SODECA, Parecer, 1988). 

Ora, se uma das ameaças era a invasão de veículos no sítio histórico, ocasionada, em parte, 

pela proliferação de bares e restaurantes, com que objetivo a municipalidade se dispunha a 

estimular o comércio no setor de preservação rigorosa de Olinda? Além disso, a anterior Lei 

Gondim, aprovada no final de 1985, proibia a instalação e o funcionamento de bares e boates 

nesse local, o que se confrontava com tal proposta de ampliação do uso comercial no setor de 

proteção rigorosa. É preciso destacar que a conjuntura política de Olinda se mantinha com o 

Prefeito José Arnaldo e com o mesmo corpo técnico patrimonial da FCPSHO, o que não 

justificava a proposta em questão, haja vista os esforços despendidos pelos moradores e por 

esses representantes no sentido de manter o fechamento parcial do sítio histórico aos veículos. 

                                                 
275 “Paulista e Olinda também elegeram Luiz Freire, filho do Senador Marcos Freire, apoiado pelo Prefeito 
comunista de Olinda, José Arnaldo Amaral” (Tavares, 1987: 10). 
276 “Legislação Urbanística de Sítio Histórico: Assuntos que implicam na Manutenção das Características 
Ambientais e Preservação dos Valores e Bens Culturais desta Cidade Monumento com a participação dos 
moradores do Sítio Histórico”, citada no Histórico da SODECA, nas ações do mês de outubro de 1987. 
277 “Sodeca debate preservação do sítio olindense”, Diário de Pernambuco, Cidades, Recife, 01/05/1988, p. A-
27; “Sodeca contra ampliação da área comercial”, Jornal do Commércio, Recife, 06/05/1988; “Projeto para uso 
do solo em Olinda debatido pela PMO”, Diário de Pernambuco, Recife 09/05/1988. 
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A SODECA ainda foi enfática ao alertar para os efeitos negativos decorrentes do intenso 

ingresso de visitantes e usuários ao sítio, tratados como “forasteiros e invasores”, e do perigo 

de transformação de Olinda em “mercado persa de luxo”, com a permissão de usos pouco 

condizentes com o caráter local e com o poder aquisitivo de seus moradores, ainda atacando 

tais comerciantes de “horda alienígena” (SODECA, 1988: 2-3).  

Nesse parecer, a SODECA caracterizou os moradores do sítio como pertencentes a uma 

“classe média em processo de proletarização”, de modo que o comércio sofisticado, como 

charutaria, floricultura e ótica, estimulado na proposta de revisão da legislação municipal e 

criticado como “mercado persa de luxo”, pouco seria absorvido pelos mesmos, justificando: 

“reafirmamos que o anteprojeto, no que se refere ao Sítio tombado, nada tem a ver com o 

nível econômico dos seus moradores” (SODECA, 1988: 4). Assim, defendeu-se que os 

estabelecimentos comerciais existentes em Olinda já atendiam à demanda local, alertando que 

nenhum sítio histórico no Brasil tinha tendências expansionistas voltadas para o uso de 

comércio e serviços. Além disso, foi destacado que tal medida levaria, inevitavelmente, à 

extinção das barreiras móveis de impedimento à circulação de veículos no sítio histórico. 

Entre outras questões tratadas nesse parecer, foi reconhecida pelos moradores a condição do 

sítio histórico de acumular um amplo arcabouço normativo de proteção, sendo necessário 

apenas seu cumprimento e controle pela municipalidade. Embora a SODECA reivindicasse 

mais empenho das autoridades na preservação do sítio, reconhecia seu próprio papel de ator 

nesse processo. Esse fato foi consubstanciado com os resultados de uma pesquisa realizada 

pela FCPSHO (Maia, 1991) com os moradores do sítio histórico, em que 61% dos 

entrevistados admitiram ser de competência conjunta (moradores e governo) a 

responsabilidade da preservação, seguido de apenas 20,6% dos moradores e 14,3% apenas do 

governo. Delegando a responsabilidade da preservação apenas ao governo, a mesma pesquisa 

identificou que os moradores apontaram 66% de competência da municipalidade, seguida de 

24% da esfera federal e 13% da estadual. 

Nas conclusões do parecer sobre a revisão da legislação municipal, desabafaram os membros 

da SODECA, reforçando seu desejo de proteção à qualidade de vida: 

No entanto o que nos move nessa campanha que já vai se tornando cansativa é 
mostrar que os interesses econômicos daqueles que desejam transformar o acervo 
tombado em polo comercial são devastadores para a cultura, o patrimônio barroco, 
os valores humanos e a vista dos residentes desejosos apenas de preservarem a 
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alma nativa (e adotiva) de Olinda, (...) (SODECA, Parecer da Sodeca sobre 
anteprojeto que modifica a Lei de Uso do Solo, Olinda, 05/01/1988). (grifos nossos) 

Cabe destacar que ao dizerem ‘adotiva’, apontam para os moradores não-nativos do sítio 

histórico, mas que desenvolveram laços de pertencimento com o local. 

Sabe-se que essa legislação foi discutida com a participação dos moradores durante alguns 

anos, chegando a ser implementada apenas em 1992 - Lei nº 4.849/92, que privilegia a 

harmonia entre a qualidade de vida dos residentes, a preservação do patrimônio cultural e o 

controle dos usos, principalmente aqueles voltados para o lazer e o turismo. Como diretrizes 

dessa legislação, foram seguidos o tratamento do sítio como área predominantemente 

residencial, o zoneamento adequado das atividades de comércio e serviços, permitindo-se 

apenas as de caráter vicinal nas áreas residenciais, e a proibição, dentre outros fatores, da 

circulação de veículos pesados nas colinas históricas. todas essas diretrizes se coadunavam 

com as expectativas dos moradores líderes da SODECA, observadas nos relatos dos fatos 

anteriormente destacados. 

Quanto ao Plano de Circulação de Veículos, elaborado pela municipalidade para o sítio 

histórico, os membros da SODECA também emitiram um parecer sobre o mesmo a partir das 

reflexões decorrentes das reuniões dos moradores com o Prefeito Luiz Freire e os técnicos da 

municipalidade. 

Evocando as recomendações decorrentes das Convenções Internacionais de salvaguarda para 

a orientação das intervenções no sítio, ficou demonstrada a permanência de intelectuais 

conhecedores das teorias preservacionistas: “Incorporamos como nossos os princípios e 

normas que vêm abaixo definidas pela UNESCO e ICOMOS (...) esses princípios devem 

orientar as intervenções e propostas para o Sítio Histórico de Olinda, aperfeiçoados e 

adaptados às características locais” (SODECA, 1989: 2 e 3). 

Na oportunidade, criticaram a concepção do planejamento adotado, alegando não favorecer a 

real participação dos moradores, referenciando o direito à cidadania então assegurado na nova 

Constituição Federal (SODECA, 1989: 2). Além disso, foram contrários a vários aspectos 

propostos nesse Plano, alertando para a tendência à elitização do comércio local e apontando, 

como conseqüência, a expulsão branca. Dentre as demais propostas em que os membros da 

SODECA se posicionaram contrários estavam: “a cobrança de pedágio (...), a privatização do 

controle do acesso de veículos à Cidade Alta (...), a circulação do trânsito em mão única (...), 
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o estacionamento nos pátios das igrejas (...), a divisão, com bloqueio na Rua Prudente de 

Moraes” (SODECA, 1989: 9-10). 

Como proposição, o parecer formulado exigia o cumprimento das leis nº 4.414/84 e 4.521/85, 

ambas de autoria de Fernando Gondim, a implantação de uma linha circular de pequeno porte 

para o deslocamento pelo sítio histórico, o policiamento noturno, a manutenção e 

permanência do Plano de Circulação em vigor, principalmente fazendo continuar as restrições 

à circulação dos veículos implantadas com a aprovação do Plebiscito, a recuperação do papel 

de ator da preservação do sítio pela FCPSHO, que estava gradualmente perdendo o prestígio, 

e, sobretudo, “que seja assegurada a participação das entidades representativas dos diversos 

segmentos sociais, econômicos e culturais atuantes na Cidade Alta, no planejamento 

municipal, em suas diversas instâncias e, especialmente no Conselho de Preservação dos 

Sítios Históricos de Olinda” (SODECA, 1989: 7). 

No final de 1995, os coordenadores da SODECA enviaram um ofício à Prefeitura, no qual 

solicitavam informações sobre o andamento do Plano de Circulação de Veículos em questão, 

o que faz supor que o mesmo ainda não havia sido implantado.278 Mesmo assim, expor o 

confronto dessa associação com a gestão da conservação do sítio histórico realizada pelo 

poder público mostra a concepção de preservação por ela apropriada e a expectativa de sua 

participação nas decisões do planejamento do sítio. 

 

5.5 Atuações eventuais 

Alguns outros movimentos sociais pontuais da SODECA também foram identificados, com 

menor desdobramento ou visibilidade na preservação do sítio, no entanto não menos 

importantes do que os agora relatados. Nessa perspectiva, cabe destacar a atuação da 

SODECA na proteção da paisagem do entorno das colinas históricas (1986) e na criação da 

manifestação cultural Serenata Luar de Olinda (1987). 

Embora não pertencente ao recorte temporal investigado pela pesquisa, foi identificado que, 

em meados dos anos 1990, os coordenadores da SODECA ainda pleitearam o Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, promovido pelo IPHAN, nas categorias “Preservação de Bens 

                                                 
278 SODECA, Ofício nº 062/95, 14/12/1995. 
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Móveis e Imóveis”, Educação Patrimonial” e “Divulgação e Difusão”279. Não obstante a 

ausência de indicações sobre uma possível conquista pela SODECA, saliente-se a iniciativa 

de se considerarem atores no processo de salvaguarda do sítio histórico. 

 

5.5.1 A SODECA e a proteção da paisagem do entorno do sítio histórico 

Ainda que a mobilização dos moradores estivesse especialmente concentrada na proteção da 

zona rigorosa de tombamento federal, a preservação da paisagem e dos espaços vegetados do 

entorno do sítio histórico também foram alvo de reivindicação pela SODECA. Nesse sentido, 

a atuação da entidade na campanha pela proteção paisagística do Complexo Salgadinho, área 

de transição entre as cidades de Recife e Olinda, assumiu um papel significativo. 

No momento de tal ocorrência, a área em questão já se encontrava protegida sob o 

instrumento jurídico do tombamento, desde 1979, e redefinido seu zoneamento desde 1985, 

que o designava no Setor F - Área Verde de Importância Ambiental e ‘non aedificandi’. 

Dentre as recomendações normativas para o local, estavam: “(...) serem preservadas as 

condições atuais de área verde e lazer”,280 o que se refletia na manutenção da ambiência típica 

do lugar. 

Para o local, em articulação com a Caixa Econômica Federal (CEF), a municipalidade propôs 

a construção de um Centro de Serviços da CEF e de um parque metropolitano, o que, de fato, 

não seria permitido por lei. Embora não participando das discussões oficiais, mas 

acompanhando as notícias por meio da imprensa, a SODECA obteve acesso ao Protocolo de 

Intenções referente ao projeto e, após uma reflexão comum, emitiu um parecer contrário à 

proposta apresentada. 

Nesse parecer, a entidade expôs o desrespeito à normatização vigente, com a construção de 

um Centro de Serviços em uma área restrita a edificações, e combateu o projeto por se 

constituir um perigoso precedente para o sítio histórico. Apenas se mostrou favorável à 

implantação do parque metropolitano. 

                                                 
279 Essa premiação, existente até então, é um meio de estimular ações diversas no campo da preservação 
patrimonial, empreendidas principalmente por organizações da sociedade civil, em “Proposta de inscrição da 
SODECA ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade”, em 18/08/1996. 
280 Escritório Técnico de Olinda – I/IPHAN, 1985. 
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Na oportunidade, a SODECA ainda criticou a estrutura do planejamento adotado, que não 

permitia o compartilhamento das propostas com a população em geral. Defendendo a 

ampliação da participação, inclusive às comunidades carentes do entorno, como as da Ilha do 

Maruim, Santa Tereza, Salgadinho e outras, os membros da SODECA alertaram para a 

necessidade de se estenderem as discussões do projeto a uma escala metropolitana. Para tanto, 

recorreram ao contexto político nacional: “Seria desejável que justamente quando a Nova 

República completa seu primeiro ano de vida, fossem criados ou ampliados os espaços para 

uma efetiva participação social na formulação de políticas ou projetos governamentais.”281 

No intuito de impedir a execução desse projeto, quando já iniciadas as obras sem sua 

aprovação pelos órgãos competentes, os membros da SODECA solicitaram, no parecer em 

questão, a intervenção do Conselho de Preservação de Olinda, considerado autoridade capaz 

de embargar a ação. Conseqüentemente, com vista a garantir a visibilidade da atuação em 

favor da proteção do local, encaminharam o mesmo documento às autoridades locais, ao 

Governador do Estado, à UNESCO, ao Ministro da Cultura, ao Presidente da República, e 

outras autoridades e entidades civis (SODECA, Histórico, s/ data). 

 

Para a sensibilização dos demais 

moradores quanto à proteção ambiental 

de Olinda, membros da SODECA ainda 

organizaram reuniões, divulgadas por 

meio de panfletos (imagem 66), algumas 

denominadas “Pensamento Ecológico”. 

Por vezes, foram convocados 

representantes do meio ambiente, como a 

Associação Pernambucana de Defesa da 

Natureza (ASPAN), a Federação 

Naturista do Brasil e o Movimento Arte 

& Pensamento Ecológico, e mesmo o 

Clube de Engenharia, para o 

amadurecimento conjunto das reflexões. 

Imagem 66: Panfleto. 

Fonte: acervo SODECA. 

                                                 
281 Ofício nº 41 emitido pela SODECA ao Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, em 
11/04/1986, assinado por Arnaldo Gedanken e Alexandre Aguiar. 
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Outra atuação da SODECA nessa perspectiva foi a organização de um abaixo-assinado 

intitulado “Manifesto pelo verde na cidade”, o qual, segundo fontes documentais, somou mais 

de três mil assinaturas de moradores locais, sendo encaminhado às autoridades. Entretanto, 

ainda que contando com o apoio do IAB, do CREA e de outras entidades afins no campo da 

arquitetura, engenharia e meio-ambiente no impedimento da execução do projeto, isso não foi 

possível, muito embora tenha sido executado apenas o parque metropolitano, denominado 

Parque Memorial Arcoverde, existente até hoje. 

 

5.5.2 A SODECA e a Serenata Luar de Olinda 

A Serenata Luar de Olinda foi uma manifestação cultural criada pelos próprios moradores do 

sítio histórico, especialmente coordenados pelos membros da SODECA Cláudia Nigro, 

Alexandre Aguiar e Ruy Sarinho, “como forma de mostrar que a cidade comporta atividades 

culturais sem perturbar seu tranqüilo ambiente, de maneira calma e ordeira”.282 Surgiu durante 

a campanha para a interdição do sítio – o Plebiscito -, na noite de sexta-feira antes dessa 

votação, que seria no domingo, também recorrendo à sensibilização dos moradores quanto às 

necessidades de proteção do lugar que estava ameaçado em virtude do intenso tráfego.283 

A Serenata foi acompanhada por músicos com violões, violinos, bandolins e acordeon, os 

quais percorreram os becos e ladeiras do sítio, embalando os moradores. Foi criada com o 

intuito de mostrar que “esses mesmos espaços [as ruas] devem ser preservados como palcos 

naturais para exibições culturais espontâneas, e que Olinda torna-se mais linda quando 

apreciada a pé” (Painel Expositivo – Histórico, 1987). Isso porque tais qualidades do sítio 

estavam sendo comprometidas pelo intenso e indisciplinado tráfego local. Em 

complementação, declarou Alexandre Aguiar, membro da SODECA: “(...) nosso objetivo 

além de preservar a estrutura da cidade é também de manter os bons costumes, a tranqüilidade 

e as lembranças de um tempo que deixou saudade.”284 

Na efervescência do fechamento da cidade aos veículos, condição que permitia a passagem da 

Serenata Luar de Olinda nas ruas históricas, noticiou o jornal: “Hoje, os visitantes chegam, 

                                                 
282 SODECA, “Proposta de inscrição da SODECA no Prêmio ‘Rodrigo Melo Franco de Andrade’ instituído pelo 
IPHAN”, 18/08/1996. 
283 “Olinda Velha volta aos bons tempos de serenatas à noite”, Diário de Pernambuco, Recife, 06/05/1988. 
284 “Serenata também é preservação”, matéria de jornal não identificado, acervo SODECA. 
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deixam seus carros em baixo e seguem junto com os moradores na poética serenata.”285 

Diante da instauração das medidas do Plebiscito no sítio histórico, seus criadores vêm a 

considerar a Serenata Luar de Olinda “(...) um SÍMBOLO VIVO  de resistência da 

população, em proteção dos BENS e VALORES CULTURAIS  deste Patrimônio da 

Humanidade (...)” (Painel Expositivo – Histórico, 1987). 

Dada a importância e singularidade dessa manifestação cultural típica de Olinda, foi pleiteado 

pela SODECA um patrocínio junto ao SPHAN/Pró-Memória para a sua realização, sendo 

efetivado por meio de Convênio intermediado por Joaquim Falcão.286 Posteriormente, a 

Serenata recebeu apoio financeiro da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Governo do 

Estado, da Fundação Cultura, Turismo e Esportes de Olinda e da Fundação Centro de 

Preservação do Sítio Histórico de Olinda para sua continuidade (Histórico). Entretanto, nem 

sempre contou com tais recursos,287 mas existe até então, inscrevendo-se no calendário 

turístico da cidade. 

 

5.6 Conclusões parciais 

A atuação dos moradores membros da SODECA não partiu de um movimento ou campanha 

específica. Apesar de se terem notabilizado pelo combate às ameaças ao sítio histórico 

advindas do Carnaval, a origem da SODECA aliou o panorama político nacional e local 

favorável à participação ao desejo de dar continuidade à luta dos moradores anteriormente 

identificada. Nesse contexto, importa destacar a própria característica do Projeto Piloto 

Olinda, desenvolvido pela municipalidade no sítio histórico, que permitiu e estimulou a 

participação, ao mesmo tempo em que promoveu a recuperação e a preservação do acervo 

construído. 

A partir da formalização da associação é que os moradores iniciaram a atuação. Alguns 

movimentos e campanhas alcançaram mais visibilidade e repercussão, haja vista as pressões 
                                                 
285 “As serenatas retornam às ruas de Olinda”, Diário de Pernambuco, Recife, 07/12/1987. 
286 Convênio, 07/08/1987, acervo SODECA. Foi noticiado em “As Serenatas retornam às ruas de Olinda”, Diário 
de Pernambuco, Recife, 07/12/1987, Caderno Viver; “Projeto Cultural – Olinda em Serenata”, acervo SODECA. 
Posteriormente, em 29/09/1995, novo convênio foi firmado entre esses dois atores, pelo prazo de doze meses e, 
na mesma época, a municipalidade também negociou apoio financeiro à realização da ‘Serenata Luar de Olinda’, 
entretanto apenas por quatro meses. 
287 “Serenata resiste à falta de dinheiro”, Jornal do Commercio, Recife, 18/08/1997; “Olinda pode perder 
tradicional Seresta”, Diário de Pernambuco, Vida Urbana, 01/09/1995; SODECA, Ofício nº. 14/97, encaminhado 
à FUNDARPE, assunto: Serenata Luar de Olinda, em 29/05/1997. 
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às autoridades e a extensiva divulgação nos jornais locais. Parte dos problemas reclamados 

pelos moradores já estavam presentes desde a atuação da anterior AMOA. Esse dado 

demonstra que, mesmo que tal mobilização tenha sido efetiva, não foi capaz de garantir a 

preservação do sítio e da qualidade de vida dos moradores, pois os problemas permaneceram. 

Entretanto, a relação entre participação da SODECA e a salvaguarda de Olinda parece ter 

alcançado contribuições mais perceptíveis e consistentes, muito embora também não se tenha 

caracterizado como efetiva à garantia dessa preservação.  

De fato, a instituição da medida de proibição de funcionamento dos bares e boates no casario 

histórico, como uma primeira conquista da SODECA, representou um reconhecimento à sua 

atuação e um estímulo aos moradores quanto ao seu papel de ator político no planejamento da 

preservação do local. Em conseqüência, a decisão pela interdição do sítio aos veículos 

também marcou a força da organização e a pressão exercida para a prevalência dos interesses 

dos moradores sobre aqueles que, eminentemente, ou buscavam o monopólio econômico do 

lugar, ou usufruíam o mesmo sem a preocupação com a preservação. Nessa direção, a 

realização do Plebiscito referendou a participação dos moradores e foi diretamente legitimada 

pelas autoridades locais e nacionais, que absorveram as medidas propostas e eleitas pelos 

mesmos, instituindo-as como decreto municipal e normativa federal. Assim, significou uma 

relevante conquista da população residente. 

A interpretação documental quanto aos conflitos decorrentes do fechamento do sítio aos 

veículos também permitiu desvelar as contradições dos interesses que se fizeram presentes 

nesse momento, especialmente dos defensores da preservação contra os dos adeptos da 

exploração turística e econômica do lugar, todos constituindo a voz da sociedade civil. 

Circunscrita a esse fato estava a prerrogativa do sítio de acumular o título de Patrimônio 

Natural e Cultural da Humanidade, da UNESCO, o que intensificou a exploração do mesmo 

como pólo de lazer cultural e turismo nacional e internacional. O choque entre a valorização 

imobiliária do casario, conferida pelos grupos capitalistas e pelo mercado internacional, e o 

modo de vida tranqüilo característico do lugar realmente ganhou destaque na luta dos 

moradores nos anos 1980. Nessa perspectiva, a ênfase de sua atuação, extraída da 

interpretação dos fatos históricos, parece ter sido muito mais pela qualidade de vida do que 

propriamente pela preservação dos valores patrimoniais do local. Essa temática ganhava 

evidência quando o que estava em disputa era o bem-estar social. 
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Assim, a atuação da SODECA foi mais caracterizada por ações pontuais e temáticas 

dissipadas no tempo, como a organização de abaixo-assinados, a realização de reuniões e 

movimentos, de discussões informais, de pesquisas de opinião junto aos moradores e de 

pareceres propositivos quanto aos planos e projetos governamentais. Desse modo, exercia 

pressão junto às autoridades e, por vezes, encontrou guarida em políticos locais. Importa 

destacar que sua atuação não se mostrou restrita ao contexto imediato do sítio, mas foi 

ampliada à proteção do entorno das colinas históricas e à criação e manutenção de 

manifestações culturais típicas do local, a exemplo do carnaval e da Serenata Luar de Olinda. 

No momento da atuação da SODECA, não mais era marcante a animosidade entre os grupos 

de moradores nativos e recentes do sítio histórico. Isso porque os moradores recentes da 

década de 1970 já não eram assim considerados nos anos 1980. Além disso, o novo perfil que 

estava se desenhando no sítio caracterizava-se pelo ingresso de estrangeiros, que vínculo 

nenhum detinham com o local, além da admiração pela paisagem histórica e da perspectiva de 

lucros financeiros. Também cabe registrar que a diversidade dos perfis de moradores no sítio 

histórico foi identificada nos depoimentos narrados, muito embora a voz daqueles 

caracterizados por deterem poucos recursos econômicos, sociais e culturais tenha 

permanecido à margem das discussões. Assim, a atuação da SODECA, apesar de não estar 

essencialmente liderada pelos intelectuais de outrora, permanecia com o caráter de 

participação seletiva. 

Diante do exposto, a permanência da luta da SODECA, inclusive existente até hoje, 

demonstra que os moradores de Olinda têm mantido o caráter associativo identificado desde o 

Movimento da Ribeira, nos anos 1960, quando foi criada a cooperativa dos artistas plásticos 

locais. Os movimentos e campanhas então empreendidos têm conseguido, ao longo do tempo, 

efetivar contribuições destinadas à salvaguarda patrimonial, ainda que deslocados da estrutura 

formal do poder público capaz de absorver a participação. 

Até o período investigado, a participação institucionalizada dos moradores, principalmente 

representados pela SODECA, nas discussões do Conselho de Preservação do Sítio Histórico 

de Olinda não foi verificada, salvo o envio de documentos pelos seus membros para serem 

avaliados nas reuniões por aqueles presentes. Mesmo assim, a experiência ora relatada torna-

se relevante pelas conquistas identificadas e pela resistência no tempo, haja vista as limitadas 

condições do poder público no sentido de favorecer uma efetiva participação. 
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6. Reflexões sobre a relação entre a salvaguarda do patrimônio cultural e a participação 

dos moradores do Sítio Histórico de Olinda 

A trajetória institucional de proteção ao Sítio Histórico de Olinda tem demonstrado que o 

mesmo reúne um significativo arcabouço normativo de tutela patrimonial e títulos honoríficos 

de reconhecimento à importância do seu acervo, conferido pelas distintas esferas de poder, 

inclusive em escala internacional. Possivelmente, tais prerrogativas possibilitaram ao mesmo 

um destaque no panorama da preservação. Na mesma medida de importância esteve o caráter 

associativo de seus moradores. 

Todavia, mesmo com tais prerrogativas, a situação de salvaguarda do sítio foi contestada por 

seus moradores que, por meio de movimentos e campanhas públicas, reivindicaram a 

preservação do acervo cultural integrada à melhoria da qualidade de vida. Os dois momentos 

em que se pôde inferir a efetiva relação entre a participação desses moradores e a salvaguarda 

do sítio foram os períodos de 1979 a 1981 e de 1984 a 1992, quando foi registrada a 

ocorrência de mobilizações públicas, assim como a criação de associações de moradores, 

formalizando a luta pelas causas específicas da preservação do patrimônio cultural. 

Mesmo assim, não se pode deixar de mencionar que, anterior a tanto, foi deflagrado um 

movimento artístico-cultural no sítio, quando o mesmo ainda não era objeto de proteção 

federal. O Movimento da Ribeira, como ficou conhecido, foi possível ocorrer pela 

característica tranqüila e acolhedora que o sítio detinha e, mais ainda, pela condição de 

refúgio à repressão que o regime ditatorial impunha aos artistas e intelectuais, especialmente 

os radicados no Recife. Desse modo, apoiados pelo então Prefeito de Olinda Eufrásio 

Barbosa, artistas plásticos do Recife e de Olinda, encontraram no sítio antigo um reduto para 

morar e dar continuidade à sua atuação no campo da difusão da arte e da cultura popular e 

regional. 

Foi a partir de então que o Mercado da Ribeira sediou um importante movimento que, mesmo 

com uma fugaz trajetória, contribuiu para o despertar da valorização do lugar como bem 

cultural de relevante beleza paisagística e de méritos artísticos as suas edificações históricas. 

Esse movimento também provocou a fruição cultural nos visitantes e moradores para os 

atributos do sítio, objetivando transformá-lo em pólo de lazer cultural e de turismo nacional e 

internacional. No foi sem razão que o sítio histórico, nesse momento, passou a ser conhecido 

como “Montmartre nordestina”, remetendo ao bairro de Paris conhecido pela incidência da 
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atividade artística e cultural que lhe é peculiar. Além disso, o movimento corroborou 

preliminarmente no suscitar de reflexões quanto à proteção do acervo, muito embora ainda em 

caráter de sensibilização cultural. 

Muitos dos artistas que protagonizaram o Movimento da Ribeira e que se tornaram ícones da 

Arte em Pernambuco, participaram dos movimentos e campanhas eclodidos posteriormente, 

com foco na salvaguarda local, entretanto exercendo um papel secundário. Porém, foram os 

intelectuais atraídos para o sítio histórico nos anos 1970 que deflagraram o movimento 

“Olinda pede socorro”, em 1979, inferido como o ponto de partida da participação dos 

moradores em defesa do patrimônio cultural local. 

A valorização do sítio decorrente do Movimento da Ribeira, aliada ao seu tombamento em 

1968, às suas características bucólicas e tranqüilas e à facilidade de aquisição dos imóveis 

nessa porção histórica atraiu tal camada de melhores recursos, especialmente conformada por 

uma elite formadora de opinião, que passou a residir no local. A chegada desses moradores 

recentes substituiu o perfil nativo característico até então, que passou a residir nas áreas 

periféricas, especialmente ocupadas pelos conjuntos habitacionais construídos na década de 

1960. 

Por um lado, o ingresso de tais moradores recentes no sítio histórico contribuiu para a 

valorização imobiliária do casario, pelas reformas e manutenções executadas nos imóveis, já 

que se encontravam em precário estado de conservação, caracterizando uma valorização para 

e pelo lugar. Entretanto, por outro lado, evidenciou as animosidades entre os distintos grupos 

de moradores, observadas devido a uma certa hostilidade dos moradores nativos para com os 

visitantes, ou os que não detinham raízes no sítio histórico, quando dos movimentos sociais, 

mas também desses moradores recentes para com as pessoas externas ao mesmo. 

Do fenômeno de substituição do perfil residencial até então nativo do sítio histórico pôde-se 

inferir que a principal contribuição para a presente pesquisa foi a eclosão daquele movimento 

“Olinda pede socorro”, empreendido por esses moradores recentes, que tinham aproximação 

com o campo do conhecimento do patrimônio cultural, o que facilitava a identificação dos 

fatores de risco ao acervo cultural. 

Nesse sentido, tal movimento garantiu a visibilidade desses moradores e das contradições 

urbanas então presentes no sítio histórico, protagonizando a participação da sociedade civil 
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organizada nas discussões do planejamento da conservação do Sítio Histórico de Olinda. De 

modo especial, desencadeou a criação de uma associação de moradores, a AMOA, que reuniu 

os esforços do grupo de residentes recém-chegados ao sítio e daqueles que, mesmo não 

morando na porção antiga de Olinda, detinham um vínculo afetivo e profissional com o lugar, 

para a preservação dos valores patrimoniais integrada às boas condições de habitabilidade no 

mesmo. 

Até esse momento, não havia mecanismos ou canais institucionais de participação da 

população residente nas tomadas de decisão do poder público. E, menos ainda, manifestações 

públicas com tais propósitos. Apenas com a criação do Conselho de Preservação dos Sítios 

Históricos de Olinda, no final de 1979, quando foi destinada uma representação a um membro 

da sociedade civil, é que se desvela um avanço para o ideal participativo. Entretanto, a 

participação limitada apenas ao direito de voz a tal membro do Conselho e a representação em 

exercício, que pouco correspondia ou detinha uma aproximação com os interesses coletivos 

dos moradores, fez com que a aparente conquista da institucionalização da participação da 

sociedade civil no planejamento do sítio histórico se constituísse de modo restrito. 

Assim sendo, a experiência da participação institucionalizada dos moradores do sítio histórico 

nas questões preservacionistas foi verificada quando da realização do I Encontro em Defesa 

do Patrimônio Cultural de Olinda, ainda em 1979. Na ocasião, foi possível estabelecer uma 

discussão conjunta de técnicos do corpo patrimonial das distintas esferas do poder com os 

moradores, inserindo a voz desses na elaboração das recomendações de intervenção 

patrimonial, as quais se tornaram prioridades de atuação nos anos seguintes. No contexto 

dessas conquistas, cabe destacar a receptividade do Prefeito Germano Coelho e do Diretor do 

IPHAN, Aloísio Magalhães, ao ideal participativo, ao prestarem apoio aos movimentos dos 

moradores objetivados na preservação do patrimônio cultural local. 

As lideranças da AMOA buscaram, pelos mais diversos meios, a visibilidade para sua atuação 

e a efetiva participação dos seus líderes nas tomadas de decisão quanto à preservação do sítio 

histórico, tendo em vista se inscreverem como atores políticos nesse processo. Por vezes, os 

movimentos por eles empreendidos tiveram um caráter de proteção exclusivista ao sítio, já 

que combatiam a exploração do lugar por visitantes que não tinham a sensibilidade da 

preservação. Entretanto, os moradores recentes também eram reservados quanto à pouca 

interação com os moradores nativos. Nesse aspecto, a AMOA esbarrou com uma pífia 

capacidade de envolvimento desse perfil nativo nos movimentos e campanhas, por eles não se 
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apropriarem das noções de preservação e, assim, limitarem as possíveis contribuições. A falta 

de estímulo das lideranças diante dessa situação, dentre outras questões, levou à dissolução da 

associação poucos anos depois de sua criação, por volta do final de 1981. 

Arrefecidos os ânimos, foi apenas em 1984 que se verificou uma outra mobilização dos 

moradores pelas causas preservacionistas do Sítio Histórico de Olinda, a partir da criação da 

associação SODECA. Conformada por moradores nativos do sítio histórico e pelos 

intelectuais e artistas plásticos participantes dos movimentos anteriores, teve uma atuação 

cujo foco estava no combate ao intenso tráfego de veículos, ao turismo massivo e à 

proliferação de atividades comerciais e turísticas no sítio histórico, que substituíam o uso 

residencial característico do lugar. Tais atividades eram combatidas por ocasionarem a evasão 

dos moradores, principalmente dos nativos, e por entrarem em conflito com o modo de vida 

tranqüilo específico do lugar. No bojo das contestações, os membros da SODECA chegaram a 

denominar o sítio histórico de “mercado persa de luxo”, remetendo ao intenso uso comercial 

que se estava estabelecendo no local, principalmente voltado para um perfil de melhor poder 

aquisitivo, pouco aproximado do poder de consumo e das necessidades da população 

residente. Ainda assim, a atuação da SODECA se comportava como uma retomada da luta 

empreendida pela AMOA, muito embora ocorrendo de modo distinto. 

Fatores como a conquista do título honorífico da UNESCO, em 1982, e o desenvolvimento do 

Projeto-Piloto Olinda, entre 1984 e 1985, foram motores e propulsores para a criação da 

SODECA e o desdobramento de sua atuação para a preservação local. Ao mesmo tempo em 

que era estimulado o caráter associativo dos moradores, esses conclamavam a preservação do 

sítio e a garantia de boas condições de habitabilidade, então ameaçadas pelos fatores de risco 

anteriormente destacados. 

Diante do exposto, é incontestável a resistência da SODECA no tempo, existindo até hoje. 

Embora tenha ficado, por vezes, a reboque dos planos e projetos governamentais do sítio 

histórico, por não ser efetivamente partícipe dos canais institucionalizados pelo poder público 

local, a SODECA alcançou importantes avanços, tanto no campo da preservação do sítio 

como no pleito pela sua participação como atores políticos do planejamento local. Exemplo 

dessa constatação foram as experiências das lutas contra os bares e boates no sítio histórico e 

contra o intenso e indisciplinado tráfego. Resguardando-se a um perfil propositivo, foi 

característica da SODECA a contestação por meio de pareceres em relação aos projetos e 

programas governamentais em execução no sítio histórico. A partir das pressões das 
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lideranças, os moradores ganharam voz e participação nas discussões dos planos do sítio 

histórico, ainda que pouco formalizada quanto à estrutura governamental. 

No cerne dessa discussão, cabe retomar os discursos das personalidades ligadas ao campo da 

preservação do patrimônio e as recomendações das convenções de salvaguarda, 

problematizados na introdução, quanto à relação direta e exitosa entre a participação e a 

salvaguarda patrimonial. A experiência participativa de Olinda, ora investigada, demonstrou a 

efetiva mobilização de seus moradores nas causas patrimoniais do sítio histórico. Eles 

empreenderam lutas a partir de esforços próprios, acreditando no equacionamento da situação 

de risco pela qual passava o sítio nos distintos períodos analisados, pela sua participação 

(imagem 67). Conquistaram visibilidade de atuação, participação nas discussões junto aos 

técnicos do poder público e a implementação de medidas oficiais de preservação do sítio a 

partir de suas reivindicações, muito embora, após alguns anos, os problemas tenham voltado e 

permanecido como ameaça ao acervo em apreço. Com o desenvolvimento da pesquisa, torna-

se possível responder aos questionamentos levantados na problematização, inferindo que a 

participação dos moradores do Sítio Histórico de Olinda, mesmo atingindo relevantes 

contribuições e avanços para a preservação desse acervo e a sua inserção como atores do 

planejamento, não foi capaz de garantir a almejada salvaguarda patrimonial, o que valida a 

hipótese elaborada para conduzir a investigação. 

 

 

 

 

 

          Imagem 67: Relação participação – salvaguarda no recorte temporal investigado.   Fonte: autora. 
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do patrimônio cultural, ao menos no caso de Olinda, ainda é frágil. Mesmo que o sítio 

acumule significativo arcabouço normativo de proteção ao patrimônio, além de conjunturas 

políticas que, por vezes, foram receptivas ao ideal participativo, tal panorama não 

correspondeu às expectativas dos moradores quanto ao tratamento preservacionista realizado 

no local. 

Nesse contexto é necessário considerar que os avanços registrados no âmbito da salvaguarda 

patrimonial de Olinda cresceram na mesma medida que as limitações à tarefa da preservação, 

haja vista, por exemplo, que a área de tombamento do IPHAN, ao ser ampliada em cinco 

vezes, não foi acompanhada de uma reformulação do sistema institucional do referido órgão, 

capaz de abarcar a nova demanda de trabalho.  

A investigação no recorte temporal de 1964 a 1992 permitiu ainda desvelar a trajetória da 

valorização do sítio histórico, que se portava inicialmente como-cidade dormitório, servindo 

de refúgio aos artistas plásticos perseguidos pela repressão, devido ao bucolismo e à 

tranqüilidade característicos do lugar, desencadeando em uma intensiva exploração pelos 

grupos econômicos e pelo turismo, o que vem modificar substancialmente o cotidiano do sítio 

histórico. 

Cabe ainda destacar que a participação desses moradores nos diversos movimentos narrados 

correspondeu aos pressupostos teóricos associados a ações coletivas que buscam o alcance do 

bem comum em situações de conflito e disputas de interesse. É o fazer-se presente, 

reivindicando a modificação de um determinado contexto estabelecido. No cerne dessas 

questões, a organização da participação e sua formalização, a exemplo da criação de 

associações, ganhou destaque para o alcance dos objetivos. 

Outro aspecto relevante é a representação de tais associações no contexto da população geral 

do sítio histórico, a qual era bastante diversificada. No caso da AMOA, criada no final da 

década de 1970, os intelectuais recém-chegados ao sítio histórico tomaram a frente da atuação 

e da representação dos demais moradores. Essa camada, por estar mais próxima do campo do 

conhecimento da preservação do patrimônio, tinha maior percepção dos riscos que incidiam 

no sítio e maior poder de barganha para pleitear as transformações desejadas e o 

equacionamento das ameaças. Entretanto, a pouca interação que teve com os moradores 

nativos contribuiu para sua fugaz duração. Enquanto que a SODECA, que teve na liderança 

substancial composição de moradores nativos, foi possível se aproveitar de maior 
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receptividade com os demais moradores do sítio histórico, devido à sua facilidade de 

interação, possibilitando sua maior permanência no tempo e o alcance de mais conquistas no 

panorama da salvaguarda. No entanto, cabe salientar que o aproveitamento do estatuto social 

da AMOA, como respaldo teórico para a continuidade da atuação da SODECA, referendou a 

importância da participação dos intelectuais recém-chegados ao sítio nos anos 1970 nessa 

associação. 

Diante do exposto, observa-se que a possibilidade de ampliar as estratégias de proteção ao 

patrimônio cultural a partir da participação dos moradores de áreas históricas, em especial no 

sítio de Olinda, é pouco capaz de assegurar essa almejada salvaguarda. Torna-se necessária 

pelo fato de serem os moradores os principais usuários de um sítio histórico, quando sua 

vocação é residencial; entretanto, diversas outras variáveis também se constituem 

comprometidas com a tarefa da preservação. 

Ainda é possível afirmar que tais inferências podem vir a ser validadas no contexto nacional, 

em relação a outros sítios históricos do Brasil, resguardando-se a conjuntura política local, 

que pode ou não ter apoiado o ideal participativo, muito embora não seja objetivo desta 

pesquisa partir de reflexões de um caso específico, como o de Olinda, e validar as inferências 

destacadas como comum aos demais sítios históricos, isso pode ser aprofundado em estudos 

posteriores. 
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